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1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pengajaran bahasa dikenal ada empat keterampilan berbahasa yaitu

keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat

keterampilan berbahasa ini hendaknya diajarkan kepada siswa dengan cara

bermacam-macam, dan bervariasi agar siswa tidak jenuh atau monoton

terhadap apa yang mereka terima dari guru. Dari keempat keterampilan

berbahasa tersebut keterampilan menulis berada pada urutan terakhir artinya

seseorang dapat menguasai keterampilan menulis setelah menguasai ketiga

keterampilan sebelumnya yaitu menyimak, berbicara, dan membaca.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan Bab V Standar Kompetensi Lulusan pasal 25 Ayat (3) dijelaskan

bahwa kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa (termasuk Bahasa

Indonesia) menekankan pada kemampuan membaca dan menulis (Depdiknas,

2006:1). Berdasarkan peraturan di atas jelas bahwa pelajaran menulis penting

diajarkan kepada siswa sebagai salah satu unsur penentu kelulusan. Selain

itu, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Bahasa dan Sastra

Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan instruksional umum pengajaran menulis

ialah agar siswa mampu menulis secara sistematis, logis dan kreatif. Dengan

tujuan agar siswa mampu menulis secara sistematis, logis dan kreatif. Dengan



tujuan tersebut, siswa diharapkan dapat membuat berbagai tulisan untuk

mengungkapkan pengalaman, gagasan, pesan, perasaan, dan pendapat secara

sistematis, logis dan kreatif. Pentingnya menguasai keterampilan menulis

pada siswa menuntut keaktifan dan kreativitas guru dan siswa pada saat

pelajaran menulis berlangsung.

Berdasarkan sifatnya kegiatan menulis merupakan cara berkomunikasi secara

langsung, dalam arti kegiatan berkomunikasi dengan tidak tertatap muka.

Selain itu menulis juga merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif.

Menulis dapat diartikan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika mereka

memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 1994:21).

De Porter (2002:179) mengartikan menulis sebagai aktivitas seluruh otak

yang menggunakan belahan otak kanan (emosional) dan belahan otak kiri

(logika). Menulis adalah suatu proses memikirkan gagasan yang akan

disampaikan kepada pembaca sampai dengan menentukan cara

mengungkapkan atau menyajikan gagasan itu dalam rangkaian kalimat

Mustofa (2000:6). Menulis berhubungan erat dengan membaca. Bila kita

menulis sesuatu, pada prinsipnya kita ingin agar tulisan itu dibaca oleh orang

lain atau dapat kita baca sendiri pada saat yang lain. Aktivitas menulis

melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan,

saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan.

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting

dikuasai siswa. Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan



dalam proses belajar yang dialami siswa selama menuntut ilmu. Oleh karena

itu, pengajaran keterampilan menulis di sekolah merupakan sarana untuk

melatih dan menjadikan siswa kreatif dalam menulis. Melalui keterampilan

menulis ini siswa diharapkan dapat menceritakan suatu kisah, menerangkan

suatu kegiatan, dan berbagi rasa serta pikiran dengan menggunakan bahasa

tulis.

Dalam pembelajaran menulis, peserta didik diharapkan mampu menuangkan

pikiran serta gagasan ke dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya

argumentasi, persuasi, deskripsi, eksposisi, dan narasi. Salah satu bentuk

tulisan yang perlu dibelajarkan kepada siswa adalah tulisan deskripsi.

Menulis karangan deskripsi menurut Marahimin (2001:45) adalah pemaparan

atau penggambaran dengan kata-kata atas suatu benda, tempat, suasana atau

keadaan. Seorang penulis deskripsi melalui tulisannya mengharapkan

pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan hal

yang sama dilakukan oleh penulis. Pada dasarnya menulis adalah

menuangkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis melalui

pancaindra dan disampaikan dengan menggunakan kata-kata secara tertulis.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika ber-PPL (program pengalaman

lapangan). Kemampuan siswa dalam menulis terutama menulis karangan

masih kurang. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh, antara lain minat siswa

dalam menulis sangat rendah, pembelajaran menulis yang dilakukan oleh

guru belum memanfaatkan media secara optimal sehingga siswa kurang

tertarik dalam mengikuti pembelajaran menulis.



Dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa, standar proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaksi,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19, 2005:

Bab IV Pasal 19 ayat 1 dalam http://smpnbilahhulu.wordpress.com, diakses

Januari 2010).

Dari hal-hal yang diungkapkan di atas, penulis ingin meneliti kemampuan

siswa dalam menulis karangan deskripsi berdasarkan peta pikiran (mind

map) di SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan, berdasakan peraturan

pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan BAB V

untuk standar kompetensi lulusan dituangkan pada pasal 25 ayat 3 bahwa

kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa (termasuk bahasa Indonesia)

menekankan pada kemampuan membaca dan menulis sesuai dengan jenjang

pendidikan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata

pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SMP terdapat standar kompetensi

yaitu  mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan baris, resensi, dan

karangan, dengan kompetensi dasarnya, yaitu menulis karangan deskripsi.

Bagian paling sulit dalam menulis adalah mengetahui apa yang akan ditulis,

yaitu apa temanya, dan bagaimana memulainya. Oleh karena itu, diperlukan

sebuah metode yang dapat menjembatani kesulitan-kesulitan tersebut. Salah

satunya adalah melalui peta pikiran. Saat memetakan pikiran dan

membiarkan gagasan dan pemikiran siswa menyebar ke seluruh halaman,



maka suatu saat  siswa akan mencapai suatu tahap yaitu mengetahui dengan

benar apa yang akan ia tulis (Hernowo, 2004:142).

De Porter dalam Quantum Learning (2004:177) menyatakan bahwa peta

pikiran merupakan pendekatan keseluruhan otak yang akan membuat siapa

saja mampu membuat catatan yang menyeluruh dalam satu halaman. Dengan

menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya, peta pikiran akan

memberikan kesan yang lebih dalam. Dalam menyusun sebuah karangan

deskripsi, siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pikirannya tanpa

dibatasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Melalui peta pikiran, siswa

dapat mencatatkan poin-poin utamanya dalam karangannya. Sesuai dengan

pernyataan De Porter, alasan pertama untuk mencatat adalah bahwa mencatat

meningkatkan daya ingat.

Melihat penjelasan di atas perlu kiranya suatu strategi atau model yang dapat

digunakan untuk membantu siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis

khususnya menulis deskripsi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

keterampilan menulis yang optimal, sehingga tujuan pembelajaran menulis

dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam pembelajaran keterampilan menulis,

khususnya di kelas IX SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan, diterapkan

suatu model yang kreatif, menarik, dan efektif, yang dapat membantu siswa

Peta

Pikiran

ini.

Dalam model peta pikiran siswa diajak belajar tidak hanya melibatkan otak

kiri tetapi juga melibatkan otak kanannya hal ini sesuai dengan pernyataan



bahwa peta pikiran melibatkan kedua sisi otak karena peta pikiran

menggunakan gambar, warna, dan imajinasi (wilayah otak kanan) bersamaan

dengan kata, angka, dan logika (wilayah otak kiri). Cabang-cabang yang

digunakan dalam peta pikiran mendorong kita untuk menciptakan lebih

banyak ide dari setiap pikiran. Hal ini karena semua gagasan dalam peta

pikiran berkaitan, peta pikiran membantu otak membuat pengertian dan

imajinasi besar melalui asosiasi (Buzan, 2007:60). Selain itu juga

mengemukakan bahwa peta pikiran (mind map) adalah cara mencatat kreatif,

Penelitian ini dilaksanakan di kelas IX SMP Negeri 1  Natar Lampung

Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa

Indonesia bahwa siswa sudah pernah mengikuti pembelajaran menulis

deskripsi di kelas tujuh dan kelas delapan, model peta pikiran belum pernah

diterapkan dalam pembelajaran menulis deskripsi di sekolah ini.

Peta pikiran digunakan sebagai model pembelajaran menulis deskripsi

dengan pertimbangan bahwa peta pikiran merupakan sarana untuk

mengungkapkan perasaan dan rangsangan indriawi siswa. Model peta pikiran

dapat digunakan sebagai model pembelajaran menulis deskripsi karena

karangan deskripsi berhubungan dengan pengalaman pancaindra.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah Efektifkah penerapan model peta pikiran terhadap

kemampuan menulis deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar Lampung

Selatan Tahun Pelaj



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji keefektifan

penggunaan peta pikiran terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa kelas

IX SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia pendidikan

yang meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Dapat memberikan pengembangan ilmu pendidikan khususnya

mengenai keefektifan model peta peta pikiran terhadap kemampuan

menulis deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar Lampung

Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011.

b. Memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dan lembaga pendidikan

yang terkait guna dijadikan acuan atau referensi pada masa yang akan

datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk memberikan alternatif

pemanfaatan model pembelajaran peta pikiran dalam pembelajaran

bahasa dan sastra Indonesia.

b. dapat membantu siswa memotivasi, meningkatkan minat dan

kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia,



khususnya  minat dalam pembelajaran menulis deskripsi berdasarkan

peta pikiran.

c. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi peneliti sehingga mampu

memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk

pembelajaran menulis, khususnya menulis deskripsi.

d. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca, mengenai

kemampuan menulis deskripsi berdasarkan peta pikiran siswa kelas IX

SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar

Lampung Selatan pada Tahun Pelajaran 2010/2011.

2. Hal yang diteliti, yaitu keefektifan model peta pikiran terhadap

kemampuan menulis deskripsi siswa kelas IX SMP Negeri 1 Natar

Lampung Selatan tahun pelajaran 2010/2011, aspek karangan yang diteliti

sebagai berikut.

a. isi karangan deskripsi;

b. penataan gagasan;

c. penggunaan bahasa;

d. kosakata;

e. ejaan.




