
                                                               
                                                 I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Menulis salah satu dari empat keterampilan berbahasa.Keterampilan menulis 

merupakan bentuk komunikasi tulisan yang harus dikuasai setiap orang melalui 

proses yang panjang, memerlukan pengetahuan, waktu,dan pengalaman.

          
Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas VII B pada semester genap, pembelajaran 

dengan kompetensi dasar menemukan informasi dari tabel yang dibaca belum 

maksimal.. Pada indikator mendeskripsikan tabel menjadi sebuah paragraf hasil 

akhirnya baru mencapai 61,1%. 

Kegiatan pembelajaran mendeskripsikan tabel sudah diajarkan kepada siswa pada 

minggu pertama Maret 2010, dengan waktu 2x40 menit (dua kali tatap muka). 

Hasil mendeskripsikan tabel belum maksimal atau belum mencapai indikator 

yang ditentukan di SMP Tamansiswa Telukbetung, yakni 65 atau ketuntasan  

klasikal sebesar 75%. Indikator menemukan bagian-bagian tabel dan makna/isi 

tabel sudah tercapai, sedangkan indikator yang ketiga yaitu mendeskripsikan tabel  

ternyata siswa yang tuntas baru 22 siswa (61,1%). Siswa yang belum tuntas 14 

orang sehingga ketuntasannya sebesar 38,8%. Hal ini disebabkan siswa kurang 

menguasai diksi (pilihan kata), kurang memahami atau menguasai kaidah 

penulisan kata yang benar sesuai dengan EYD, keefektifan kalimat, kesesuaian 
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deskripsi dengan isi tabel juga kepaduan paragraf. Selain kurang menguasai  hal-

hal tersebut, dalam tugas kelompok sebagian siswa kurang kreatif dan kurang 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha mengatasi masalah tersebut dengan

memilih salah satu metode dari bermacam-macam metode yang dibaca dari 

berbagai buku penunjang, yakni metode pemberian tugas. Dengan prediksi 

metode pemberian tugas dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dari beberapa 

pendapat tentang metode pemberian tugas, peneliti memilih pendapat yang 

disampaikan oleh Sagala (2010:219) bahwa metode pemberian tugas memiliki 

beberapa kelebihan untuk mengatasi masalah yang dialami siswa baik secara 

individu maupun kelompok. Kelebihan itu di antaranya pengetahuan yang 

diperoleh siswa dari hasil belajar mampu memotivasi siswa dalam belajar baik 

individu maupun kelompok, mampu membangkitkan kemandirian siswa di luar 

pengawasan guru, mampu membangkitkan disiplin dan tanggung jawab siswa,

serta mengembangkan kreatvitas  siswa. 

Dengan metode pemberian tugas, peneliti berharap pembelajaran menemukan 

informasi dari tabel yang dibaca dapat memperbaiki kekurangan siswa memahami 

informasi yang terkandung dalam tabel, sehingga dapat mencapai hasil yang 

maksimal sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 75 dari rata-rata nilai  

sejumlah siswa di kelas tersebut.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

Bagaimanakah peningkatan kemampuan mendeskripsikan tabel dengan penerapan 

metode pemberian tugas pada siswa kelas VII SMP Tamansiswa Telukbetung 

Tahun pelajaran 2009/2010? 

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut.

1. Memperbaiki dan menyusun rencana pembelajaran keterampilan menulis 

khususnya pembelajaran mendeskripsikan tabel menjadi paragraf dengan 

menerapkan metode pemberian tugas.

2. Meningkatkan hasil pembelajaran mendeskripsikan tabel menjadi paragraf

dengan menerapkan metode pemberian tugas agar siswa mencapai KKM 

yang ditentukan, yakni 65, atau dengan ketuntasan sebesar 75%.

1.4    Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran di kelas memiliki 

manfaat yang penting,yakni mencakup manfaat teoretis dan praktis.

1.4.1 Manfaat teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang  peningkatan 

kemampuan mendeskripsikan tabel dengan penerapan metode pemberian tugas. 
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1.4.2  Manfaat praktis            .

Manfaat praktis meliputi 3 (tiga) komponen berikut.

a.    Bagi Siswa

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap

pembelajaran mendeskripsikan tabel.

b    Bagi Guru   

1. Guru dapat memperbaiki proses pembelajaran mendeskripsikan tabel di kelas.

2.  Guru dapat meningkatkan kinerjanya secara profesional dalam melaksanakan

     pembelajaran mendeskripsikan tabel.

3. Guru mendapat kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan

    keterampilan dalam pembelajaran  mendeskripsikan tabel.

c.    Bagi Sekolah   

Siswa yang berhasil mencapai KKM yang telah ditentukan oleh sekolah dalam 

keterampilan mendeskripsikan tabel akan  mempengaruhi prestasi sekolah di  

mata masyarakat pada   umumnya dan prestasi siswa khususnya di sekolah itu.

                          

                     


