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ABSTRAK 

 

ENIK PUJI ASTUTIK, NIM 1111109205. Skripsi: Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Deskripsi dengan Metode Quantum Learning pada Siswa Kelas X 

SMA Muhammadiyah Tawangharjo Tahun Pelajaran 2014/2015. Program Studi 

Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

Untuk menciptakan keaktifan siswa dalam menulis karangan, khususnya 

karangan deskriptif, diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat dan inovatif, 

yakni metode quantum learning. Dengan penerapan quantum learning diharapkan 

bisa membantu permasalahan yang sering dihadapi siswa maupun guru dalam 

pembelajaran menulis karangan deskriptif 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah upaya 

meningkatkan keterampilan menulis karangan diskriptif pada siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Tawangharjo Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan metode quantum 

learning? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan diskriptif pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah Tawangharjo Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dengan metode quantum learning. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X SMA Muhammadiyah Tawangharjo 

dengan jumlah siswa 25. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan 

bulan Mei 2015. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2015. Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research). Penelitian ini 

terdiri dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, 

yakni: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes (observasi dan jurnal). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa. 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan menulis 

karangan deskriptif kelas X SMA Muhammadiyah Tawangharjo tahun pelajaran 

2014/2015 setelah mengikuti pembelajaran dengan metode quantum learning 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas 

yang terus meningkat mulai dari prasiklus, siklus I, hingga siklus II. Hasil prasiklus 

diperoleh nilai rata-rata kelas 66,5. Rata-rata ini termasuk dalam kategori cukup 

namun belum mencapai KKM, yaitu 70. Hasil tes siklus I nilai rata-rata kelasnya 

71,5. Meskipun nilai rata-rata kelas telah mencapai KKM, namun masih termasuk 

dalam kategori cukup. Hasil tes siklus II nilai rata-rata kelasnya mencapai 81 dan 

termasuk dalam kategori baik. 

 

 

Kata Kunci: menulis karangan deskriptif, metode quantum learning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah salah satu upaya 

pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia secara terarah. 

Melalui proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia diharapkan peserta 

didik mempunyai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan sastra Indonesia 

dengan baik dan lancar. Pembelajaran yang dilakukan pendidik di kelas bukan 

lagi monopoli pendidik, pendidik tidak lagi sebagai aktor akan tetapi peserta 

didiklah yang menjadi aktor. Peserta didik memiliki peranan lebih dalam 

mencari, menggali, menemukan apa yang mereka butuhkan, sementara 

kebutuhan masing-masing peserta didik berbeda sesuai dengan tingkat 

kemampuannya. Sesungguhnya materi pembelajaran, media pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran dapat ditentukan oleh peserta didik. 

Pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pendidik sebagai tenaga profesional 

memiliki beberapa kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Pendidik sebagai tenaga 

profesional memiliki kemampuan mengaplikasikan berbagai teori belajar dalam 

bidang pengajaran, kemampuan memilih dan menerapkan metode pengajaran 

yang efektif dan efisien, kemampuan melibatkan peserta didik berpartisipasi 

secara aktif dan kemampuan membuat suasana belajar yang menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan. 

1 
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Hal tersebut juga menjadi tugas pendidik bahasa dan sastra Indonesia 

karena bahasa dan sastra Indonesia merupakan mata pelajaran penghubung dari 

mata pelajaran lainnya. Secara umum fungsi dan tujuan pembelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia adalah sarana sebagai: (1) berkomunikasi secara efektif dan 

efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan, (2) 

menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara, (3) memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, (4) 

menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial, (5) menikmati dan memanfaatkan karya 

sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan  

pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan (6) menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia 

(Depdiknas, 2008: 107). 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa dari empat 

keterampilan berbahasa lainnya, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para 

pelajar berpikir, dan dapat menolong seseorang untuk berpikir secara kritis. 

Selain itu, menulis juga dapat memudahkan, merasakan, dan menikmati 

hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi. Tulisan dapat membantu menjelaskan pikiran-

pikiran seseorang. Melalui proses menulis yang aktual dapat diketahui apa yang 

sebenarnya dipikirkan dan dirasakan seseorang, gagasan-gagasan, masalah-

masalah, dan kejadian-kejadian yang dialami orang lain. 
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Salah satu kegiatan menulis yang diajarkan di sekolah adalah mengarang. 

Mengarang sebagai salah satu kegiatan menulis memerlukan proses yang 

berkesinambungan. Untuk itu perlu adanya latihan yang terus menerus, perlu 

adanya pembinaan dan pengembangan untuk mendapatkan karangan yang baik. 

Hal ini tentu saja membutuhkan peran guru untuk membuat keterampilan 

mengarang menjadi keterampilan yang disukai, diminati, dan menarik bagi siswa.  

Selama ini di SMA Muhammadiyah Tawangharjo dalam memberi tugas 

mengarang pada siswa, guru langsung menyuruh siswa untuk menulis 

berdasarkan tema yang telah ditentukan oleh guru. Menulis atau mengarang 

merupakan hal yang tidak mudah, keterampilan ini menuntut kemampuan siswa 

untuk dapat menuangkan gagasan, pikiran dan perasaan menjadi sebuah tulisan 

yang dapat dipahami oleh orang lain. Anak yang sering mengalami kesulitan 

dalam menuangkan gagasan atau imajinasi yang telah ada akan terasa sulit untuk 

mengungkapkannya dalam bentuk tulisan karena kehabisan ide.  

Oleh karena itu, untuk menciptakan keaktifan siswa dalam menulis 

karangan, khususnya karangan deskriptif, diperlukan suatu metode pembelajaran 

yang tepat dan inovatif, yakni metode quantum learning. Dengan penerapan 

quantum learning diharapkan bisa membantu permasalahan yang sering dihadapi 

siswa maupun guru dalam pembelajaran menulis karangan deskriptif, seperti 

siswa kurang mampu merumuskan topik dengan baik, siswa kurang mampu 

menghubungkan topik dengan isi tulisan, siswa sering tidak termotivasi, tulisan 

siswa kurang kreatif, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan kegiatan 

menulis yang selama ini diparadigmakan sebagai kegiatan yang sulit dan 

membosankan oleh siswa dapat berubah menjadikan kegiatan yang 
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menyenangkan. Quantum learning ialah kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh 

proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta 

membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat 

(Trianto, 2009: 87). Jadi, model quantum learning adalah model pembelajaran 

yang mengupayakan keaktifan siswa untuk mengadopsi realita yang mereka 

peroleh di lingkungan melalui menumbuhkembangkan motivasi dan kepercayaan 

diri siswa.  

Melihat model pembelajaran quantum learning yang berupaya 

mengadakan perubahan berbagai macam interaksi yang terdapat di dalam 

maupun di sekitar peristiwa belajar maka sangatlah tepat diterapkan dalam 

pembelajaran menulis deskriptif siswa kelas X. Dengan model pembelajaran ini, 

siswa akan lebih dibuka jalan pikiran mereka untuk menemukan ide-ide melalui 

kehidupan nyata. Siswa akan diberikan kesempatan untuk mengkostruksikan 

sendiri pengetahuan mereka untuk dihubungkan dengan dunia nyata, sehingga 

apa yang mereka pelajari dapat dipahami dengan baik dan tentunya bermakna 

bagi diri mereka sendiri.  

Menurut hasil pengamatan, rendahnya kualitas pembelajaran menulis 

karangan di kelas X SMA Muhammadiyah Tawangharjo tersebut dikarenakan 

oleh beberapa faktor, yaitu: (1) situasi belajar yang kurang kondusif, yaitu siswa 

sering ramai sendiri dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Hal ini terjadi 

karena posisi guru yang hanya di depan kelas saja, sehingga siswa yang berada di 

belakang kurang mendapat perhatian, (2) guru cenderung mendominasi proses 

pembelajaran dengan ceramah, sehingga interaksi antara guru dengan siswa 

menjadi pasif dan menyebabkan siswa menjadi cepat bosan, dan (3) siswa kurang 
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berminat dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan, hal ini dapat 

diketahui karena sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 

Beberapa siswa saling berbicara dengan teman sebangku, bertopang dagu, 

bercanda dengan teman, menelungkupkan kepala di atas meja, atau memainkan 

alat tulis seperti pensil dan penggaris. Sebagai akibatnya, minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan tidak dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil 

judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Diskriptif dengan Metode 

Quantum Learning pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Mencermati uraian latar belakang masalah di atas, ditemukan beberapa 

permasalahan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya, 

dan pembelajaran menulis karangan pada khususnya. Permasalahan-

permasalahan tersebut berkaitan dengan guru, siswa, proses pembelajaran, media, 

lingkungan, dan strategi serta sistem penilaiannya. Secara rinci beberapa 

permasalahan yang ada di SMA Muhammadiyah Tawangharjo, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Situasi belajar yang kurang kondusif, yaitu siswa sering ramai sendiri dan 

kurang memperhatikan penjelasan guru. 

2. Guru cenderung mendominasi proses pembelajaran dengan ceramah, 

sehingga interaksi antara guru dengan siswa menjadi pasif dan menyebabkan 

siswa menjadi cepat bosan. 
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3. Siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan. 

Siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan gagasan atau imajinasi yang 

telah ada, merasa sulit untuk mengungkapkannya dalam bentuk tulisan karena 

kehabisan ide. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dibatasi pada kurang maksimalnya guru dalam menggunakan 

metode pembelajaran sehingga siswa kurang berminat dalam mengikuti 

pembelajaran menulis karangan. Siswa mengalami kesulitan dalam menuangkan 

gagasan atau imajinasi yang telah ada, merasa sulit untuk mengungkapkannya 

dalam bentuk tulisan karena kehabisan ide, sehingga hasil menulis karangan 

siswa pun kurang maksimal. 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah upaya 

meningkatkan keterampilan menulis karangan diskriptif pada siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Tawangharjo Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan metode 

quantum learning ? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan diskriptif pada siswa 

kelas X SMA Muhammadiyah Tawangharjo Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan 

metode quantum learning. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian bermanfaat bagi: 

1. Guru, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, 

khususnya guru kelas X. Dengan pertimbangan itu guru mengetahui 

pentingnya melaksanakan pembelajaran menulis karangan di SMA. 

2. Kepala sekolah, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dan melaksanakan 

program pembinaan kepada guru. 

3. Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian 

bagi penelitian berikutnya. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini maka perlu penulis 

sajikan sistematika penulisan skripsi ini.  

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari tinjauan tentang menulis, tinjauan 

tentang karangan, karangan deskripsi, metode quantum learning, dan langkah-

langkah metode quantum learning. 

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, 

populasi dan sampel, pendekatan penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan indikator keberhasilan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian 

dan pembahasan. 

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.  



 59 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan 

menulis karangan deskriptif kelas X SMA Muhammadiyah Tawangharjo tahun 

pelajaran 2014/2015 setelah mengikuti pembelajaran dengan metode quantum 

learning mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai 

rata-rata kelas yang terus meningkat mulai dari prasiklus, siklus I, hingga siklus 

II. Hasil prasiklus diperoleh nilai rata-rata kelas 66,5. Rata-rata ini termasuk 

dalam kategori cukup namun belum mencapai KKM, yaitu 70. Hasil tes siklus I 

nilai rata-rata kelasnya 71,5. Meskipun nilai rata-rata kelas telah mencapai KKM, 

namun masih termasuk dalam kategori cukup. Hasil tes siklus II nilai rata-rata 

kelasnya mencapai 81 dan termasuk dalam kategori baik. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa 

saran yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran menulis karangan sebagai berikut. 

1. Guru dalam melaksanakan pembelajaran menulis karangan hendaknya 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan 

keaktifan dan kekreatifan siswa dalam menemukan dan menuangkan ide-

idenya dalam bentuk karangan. 
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2. Guru hendaknya sering memberi tugas mengarang pada siswa meskipun 

sebagai pekerjaan rumah agar kemampuan siswa dalam menuangkan ide 

maupun gagasannya berkembang atau meningkat. 
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