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Alloh akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan berilmu 

pengetahuan beberapa derajat. 

 

Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan , maka apabila 

engkau telah selesai ( dari suatu urusan ) ,tetaplah bekerja keras ( 

untuk urusan yang lain ). ( QS. Asy-Syarh;6-7) 
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ABSTRAK 

 

 
 

Abdul Fatah. NIM : 15PSC01743. Peningkatan Keterampilan Mengarang 

Bebas dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Ragatunjung 02 Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Tesis Program Studi Pendidikan Bahasa Program Pascasarjana 

Universitas Widya Dharma Klaten 2017.    

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pembelajaran mengarang bebas 

di kelas V Sekolah Dasar Ragatunjung 02, (2) mengetahui kesulitan-kesulitan yang 

ditemukan dalam pembelajaran mengarang bebas, (3) upaya  mengatasi kesulitan-

kesulitan dalam pembelajaran mengarang bebas,(4) meningkatkan keterampilan 

mengarang bebas dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas V 

SD Negeri Ragatunjung 02, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model siklus yang dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan Januari  hingga Mei 2016. Peneliti berkolaborasi dengan kepala sekolah 

dan guru kelas, sedangkan yang melakukan tindakan kelas adalah peneliti. Data hasil 

pembelajaran diambil dengan memberikan tes menulis berupa karangan bebas dan 

data tentang situasi proses pembelajaran diambil dengan menggunakan lembar 

observasi. Sedangkan, data tentang refleksi diri serta perubahan yang terjadi di kelas 

diambil dengan menggunakan hasil pengamatan yang dibuat guru. Analisis data 

dilakukan sejak tindakan pembelajaran dan dikembangkan selama proses refleksi 

sampai proses penyusunan laporan. Untuk kesinambungan dan kedalaman dalam 

pengumpulan data, digunakan analisis interaktif. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

yang dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai 

suatu proses siklus. 

Hasil penelitian ini adalah keterampilan mengarang bebas dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri 

Ragatunjung 02, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes tahun pelajaran 

2015/2016. Hasil penelitian ini dibuktikan dengan rata-rata nilai tes awal sebesar 

56,31 menjadi 75,77 pada siklus I dan 83,39 pada siklus II, dengan kriteria ketuntasan 

belajar sebesar 15,38% menjadi 76,92% pada siklus I dan 100 % pada siklus II. 

Kata kunci: ketrampilan mengarang bebas, pendekatan kontekstual, prestasi 

belajar. 
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ABSTRACT 

 
 

Fatah, Abdul. 15PSC01743. The Effectiveness of Free Writing by Using Contextual 

approach at the Fifth Grade Students of SD Negeri Ragatunjung 02 

Paguyangan Subdistrict Brebes Regency in Academic Year 2015/2016. 

Thesis, Language Education Program, Graduate Program of Widya Dharma 

University Klaten.2017 

 

This study aimed to: (1) know the implementation of free writing in the fifth 

grade students of SD Ragatunjung 02, (2) know the difficulties that was found in the 

implementation of free writing, (3) solve the problems that were found in 

implementing it,(4) raise the free writing skill by using contextual approach in the 

fifth grade students at SD Negeri Ragatunjung 02, Paguyangan subdistrict Brebes 

regency. 

This study followed four stages in conducting action research. The four stages 

were planning, action, observation and reflection. This study held on January to May 

2016. The writer collaborated with the principle and the teacher while the writer was 

also as researcher. The data was taken from by giving test to the students. The 

students submitted the paper. Moreover, the situation of process was taken by giving 

observation sheets to students. In addition, the reflection data and the changing of the 

process was taken by the teacher’s observation. The data analysis was held since the 

process of the learning. It developed through reflection process until finishing the 

data. For the continuity and the depth of the data, the writer used interactive analysis. 

The writer used descriptive qualitative in analyzing the data. The steps were reducing 

the data, presenting and concluding.     

This study showed that free writing skill can be increased by using contextual 

approach. It proved by the result of the tests. The score before the test was 56.31 

while in the cycle I became 75.77 and 83.39 in cycle II. The standard of the test was 

15.38%. In cycle I it became 76.92% and 100 % in cycle II. 

 

Keywords: free writing skill, contextual approach, student achievement 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kompetensi menulis bentuk narasi merupakan salah satu kompetensi dasar 

mata pelajaran Bahasa Indonesia yang perlu dikuasai oleh semua peserta didik. Guru 

sebagai perancang proses pembelajaran di sekolah memungkinkan setiap peserta 

didik berpartisipasi aktif dalam kelas, Guru memegang peranan penting dalam 

mengelola pembelajaran dan mampu menciptakan lingkungan dan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan ,namun demikian hal ini masih belum dilakukan 

dengan maksimal oleh guru, dan mereka belum banyak menggunakan model-model 

pembelajaran maupun teknik –teknik pendekatan yang baru padahal banyak variasi 

yang berkembang yang bisa digunakan dan diaplikasikan di kelas.Kebanyakan guru 

hanya menyampaikan materi pelajaran saja seperti biasa setiap hari dilakukan bahkan 

selalu diulang dalam kurun waktu yang lama ,kondisi guru yang kurang kontrol 

terhadap kondisi siswa saat pembelajaran berlangsung. 

Seiring dengan era globalisasi, pelaksanaan pendidikan perlu ditingkatkan, 

baik non-formal, formal, maupun pendidikan informal. Terlebih-lebih pendidikan 

formal yang memberikan kontribusi cukup besar pada seseorang dalam hal 

kemampuan akademis sehingga berbagai upaya peningkatan pendidikan di Indonesia 

sarat dengan inovasi di berbagai bidang termasuk pengembangan kurikulum dan 

berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu, guru sebagai ujung tombak pendidikan harus 

benar-benar mampu menjalankan peran yang disandangnya secara profesional. 
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Seorang guru yang profesional, bukan hanya terletak pada kemampuannya 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu adalah pada 

kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi 

siswanya. 

Daya tank suatu mata pelajaran ditentukan oleh dua hal, yakni pertama mata 

pelajaran tersebut (seleksi materi dan pengorganisasian bahan), dan kedua teknik guru 

mengajar, yang didasarkan pada strategi dan metode yang tepat. 

Dalam pengajaran bahasa Indonesia terdapat empat variabel pokok. Pertama, 

siswa, yaitu objek yang akan dikenai proses pembelajaran dan yang diharapkan 

mempunyai sikap dan kemampuan yang lebih baik setelah proses pembelajaran 

selesai. Kedua, guru, sebagai subjek yang bertugas melaksanakan proses 

pembelajaran, baik sebagai fasilitator, maupun sebagai pembimbing. 

Ketiga, bahan pelajaran, yakni sesuatu yang harus disampaikan oleh guru 

kepada siswa dalam proses pembelajaran. Keempat, tujuan pembelajaran, yakni 

sesuatu yang akan dicapai melalui proses pembelajaran. Keempat variabel pokok 

tersebut mempunyai hubungan fungsional dalam proses pembelajaran dan turut 

menentukan keberhasilan belajar. 

Bahan pelajaran yang cocok dengan tujuan dan sesuai dengan jenjang 

tingkatan belajar tentu akan lebih mudah diserap daripada bahan yang tidak cocok 

dengan tujuan belajar dan jenjang tingkatan belajar. Tujuan pengajaran yang 

dirancang sesuai dengan kebutuhan praktis siswa tentu akan memberi hasil dari pada 

tujuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa sebagai anggota suatu masyarakat 
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tutur dan masyarakat sosialnya. Sub variabel yang berkaitan dengan tujuan 

pengajaran yang juga turut menentukan keberhasilan belajar adalah metode, cara 

evaluasi, dan sumber/alat belajar. 

Di samping yang sudah disebutkan di atas, masih ada variabel lain yang turut 

menentukan keberhasilan belajar, yaitu lingkungan keluarga dan masyarakat tempat 

tinggal siswa dan lingkungan sekolah. 

Dalam masyarakat yang multilingual, multirasial, dan multikultural, maka 

faktor kebahasaan, kebudayaan, sosial, dan etnis juga merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pengajaran bahasa. 

Demikianlah dalam proses pembelajaran bahasa ada sejumlah variabel, baik 

yang bersifat linguistik maupun yang bersifat non-linguistik, yang dapat menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran itu. Variabel-variabel itu bukan merupakan hal 

yang terlepas dan berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu jaringan sistem. 

Kenyataan hasil pengajaran bahasa Indonesia sampai saat ini menunjukkan 

masih banyak keluhan terhadap siswa yang kurang mampu menggunakan bahasa 

Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Kenyataan ini tentu saja menjadi 

pemikiran para ahli maupun guru bahasa untuk mencari strategi maupun metode yang 

lebih tepat guna dan berhasil guna. 

Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, saat ini ditekankan pada keterampilan 

berbahasa. Artinya, pengajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa memiliki 

keterampilan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan 

situasi dan kondisi, baik secara lisan maupun tertulis. Pemikiran demikian semakin 
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disadari di kalangan para ahli dan khususnya para pengajar bahasa karena fungsi 

bahasa pada hakikatnya adalah sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi itu berarti bahwa bahasa digunakan sebagai saluran atau alat untuk 

berkomunikasi. Berkomunikasi berarti menyampaikan informasi mengenai apa yang 

dipikirkan dan dirasakan pada pihak lain. Agar tujuan komunikasi itu tercapai, tentu 

saja komunikator dituntut untuk dapat memilih dan menggunakan bahasa yang 

efektif. Artinya bahasa yang digunakan oleh komunikator harus dapat dipahami oleh 

orang yang diajak berkomunikasi. 

Untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa Indonesia seperti diuraikan di atas, 

cakupan pengajaran bahasa Indonesia meliputi dua hal, yakni (1) kompetensi 

kebahasaan dan (2) keterampilan berbahasa. 

Kompetensi kebahasaan seseorang (siswa) berkaitan dengan pengetahuan 

tentang sistem bahasa, tentang struktur, kosa kata, atau seluruh aspek kebahasaan itu, 

dan bagaimana tiap aspek tersebut saling berhubungan. Dengan kompetensi 

kebahasaan yang dimilikinya itu, siswa akan mampu membedakan antara "bahasa" 

dan "bukan bahasa". Artinya, siswa akan mampu membedakan antara, misalnya 

bunyi yang merupakan bunyi bahasanya yang bermakna dengan bunyi yang bukan 

bahasa, kosa kata bahasanya dengan yang bukan bahasa, struktur kalimat yang 

gramatikal dan dapat diterima oleh para penutur asli dengan struktur yang tidak 

gramatikal (bukan bahasa) atau tidak dapat diterima, dan sebagainya. 

Pengetahuan tentang kompetensi kebahasaan tersebut penting karena hal itu 

akan mempengaruhi (mungkin: menentukan) kemampuan dalam tindak berbahasa, 
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walau penutur asli suatu bahasa belum tentu menyadari pengetahuan tentang 

kompetensi kebahasaannya. Akan tetapi, bagi para pembelajar bahasa asing, atau 

pembelajar yang bukan bahasa ibunya setelah dewasa, kompetensi kebahasaan 

terhadap bahasa yang dipelajari sangat penting. Sebab, tanpa kompetensi kebahasaan 

itu hampir tidak mungkin siswa (seseorang) dapat melakukan tindak berbahasa baik 

yang bersifat reseptif maupun produktif. Dalam hal yang terakhir ini, kesadaran 

kompetensi kebahasaan pembelajar bahasa sangat diperlukan, karena hal itu akan 

menentukan kemampuan tindak berbahasa. 

Bahan pengajaran yang menyangkut kompetensi kebahasaan secara garis 

besar dapat dikelompokkan menjadi dua , yakni struktur dan kosa kata. Struktur dan 

kosa kata merupakan dua aspek kebahasaan yang penting untuk dikuasai karena 

semua tindak berbahasa pada hakikatnya merupakan pengoperasian kedua aspek 

tersebut. Dengan kata lain, boleh dikatakan bahwa penguasaan struktur dan kosa kata 

merupakan prasyarat untuk melakukan kegiatan berbahasa. Oleh karena itu, struktur 

dan kosa kata perlu mendapat perhatian secara khusus, walaupun secara umum 

pengajaran bahasa lebih ditekankan pada fungsi komunikatif bahasa. 

Kegiatan berbahasa (keterampilan berbahasa) merupakan tindak 

mempergunakan bahasa secara nyata untuk maksud berkomunikasi. Kegiatan 

berbahasa, atau sebagai kebalikan kompetensi: performansi, merupakan manifestasi 

nyata kompetensi kebahasaan seseorang. Tinggi rendahnya kompetensi kebahasaan 

seseorang pada umumnya tercermin dari kemampuan atau keterampilan 

berbahasanya. 
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Kemampuan berbahasa (keterampilan berbahasa) dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok, yakni kemampuan memahami (comprehension) dan mempergunakan 

(production), masing-masing bersifat reseptif dan produktif. Kemampuan reseptif 

merupakan proses decoding, proses usaha memahami apa yang dituturkan orang lain. 

Sebaliknya, kemampuan produktif merupakan proses encoding, proses usaha 

mengkomunikasikan ide, pikiran, atau perasaan melalui bentuk-bentuk kebahasaan. 

Memperhatikan uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan 

pengajaran bahasa meliputi tujuan prakomunikatif dan tujuan komunikatif. Tujuan 

prakomunikatif dicapai melalui bahan yang berhubungan dengan aspek aspek 

kebahasaan (struktur dan kosa kata), sedangkan tujuan komunikatif dicapai melalui 

kegiatan keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis). 

Bahan pengajaran yang berhubungan dengan aspek-aspek kebahasaan sifatnya 

mendasari tercapainya tujuan komunikatif. 

Dalam pelaksanaan pengajaran, kedua hal tersebut, yakni penguasaan aspek-

aspek kebahasaan dan keterampilan berbahasa tidak dilaksanakan secara terpisah, 

melainkan dilaksanakan secara terpadu. Untuk itu, diperlukan suatu strategi dan 

metode yang tepat guna mendukung tercapainya tujuan pengajaran bahasa. Strategi 

dan metode yang dimaksud adalah strategi dan metode yang mampu memadukan 

pengajaran bahasa yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis. Artinya, bahan 

pengajaran bahasa yang berupa teori-teori kebahasaan harus digunakan fungsinya 

dalam penggunaan bahasa untuk keperluan komunikasi. Hal ini mengisyaratkan 

bahwa penguasaan teori-teori kebahasaan tidak ada artinya bila tidak difungsikan 
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dalam praktek penggunaan bahasa yang nyata baik melalui keterampilan berbahasa 

yang bersifat reseptif maupun produktif. Justru dalam penggunaan keterampilan 

berbahasa itulah nampak penguasaan terhadap aspek-aspek kebahasaan. 

Keterampilan berbahasa tidak akan dikuasai oleh seorang siswa sekaligus, 

melainkan melalui proses panjang melalui latihan secara terus-menerus. Dalam 

latihan secara terus-menerus itulah, dilakukan pembenahan-pembenahan terhadap 

kesalahan-kesalahan yang terjadi. Maksudnya, pemahaman terhadap aspek-aspek 

kebahasaan diberikan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa ketika 

melakukan tindak berbahasa atau keterampilan berbahasa. Jadi, pemahaman 

mengenai aspek-aspek kebahasaan diberikan secara induktif, bukan secara deduktif 

seperti kebanyakan metode pengajaran bahasa yang diterapkan selama ini. 

Salah satu metode yang sesuai dengan gambaran di atas adalah Pendekatan 

Kontekstual. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi metode 

analisis kesalahan berbahasa yang dimaksudkan perlu dilakukan penelitian secara 

mendalam. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Ragatunjung 02 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penting yang 

mendasari dilakukannya penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa 

menggunakan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini juga bisa 
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disebabkan karena strategi atau metode yang diterapkan seorang guru kurang bisa 

dipahami oleh siswa-siswanya.  

Bahasa Indonesia sendiri merupakan alat untuk berkomunikasi. Seorang 

komunikator harus mampu memilih dan menggunakan bahasa yang efektif agar 

mudah dipahami, sehingga strategi dan metode dalam proses pengajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru harus tepat. 

Penelitian ini mencoba untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswa dalam 

berbahasa , khususnya secara tulisan yaitu dalam penggunaan kosa kata dan struktur 

kalimatnya. Kemampuan menulis merupakan ketrampilan berbahasa yang kompleks 

dan dikuasai paling akhir dari ketrampilan berbahasa lainnya. Sehingga kemampuan 

menulis menjadi hal yang penting adanya penelitian peningkatan kemampuan 

berbahasa seorang siswa. Dalam hal ini, kemampuan menulis yang diterapkan 

penelitian ini adalah mengarang bebas. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, maka permasalahan penelitian ini 

adalah apakah keterampilan mengarang bebas dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual pada siswa kelas V SD Negeri Ragatunjung 

02, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 
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untuk meningkatkan keterampilan mengarang bebas dengan pendekatan kontekstual 

pada siswa kelas V SD Negeri Ragatunjung 02, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten 

Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni : 

1. Dapat memberikan tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada 

pembaca dan guru dalam meningkatkan pengajaran keterampilan menulis. 

2. Memberikan dorongan kepada guru dalam memperluas pengetahuan dan 

wawasan mengenai model pendekatan pembelajaran alternatif, khususnya 

dalam pengajaran menulis (mengarang). 

3. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendekatan 

kontekstual yang digunakan dalam pembelajaran. 



73 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada 

Bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Keterampilan menulis siswa kelas V SD Negeri Ragatunjung 02, Kecamatan 

Paguyangan, Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat ditingkatkan 

setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual. 

Peningkatan keterampilan menulis siswa tersebut terbukti dari hasil nilai yang 

dicapai sebagai berikut. 

a. Rata-rata nilai tes awal sebesar 56,31 dan kriteria ketuntasan belajar sebesar 

15,38%. 

b. Rata-rata nilai siklus I sebesar 75,77 dan kriteria ketuntasan belajar sebesar 

76,92%. 

c. Rata-rata nilai siklus II sebesar 83,39 dan kriteria ketuntasan belajar sebesar 

100%. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa dengan pendekatan kontekstual 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran karena membantu siswa meningkatkan 

keterampilan menulis. Keterampilan menulis siswa dapat meningkat karena siswa 



74 

 

 

belajar secara induktif dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sendiri. Belajar dari 

pengalaman sendiri dalam membuat kesalahan merupakan pengalaman langsung, 

sehingga siswa dapat mengingat pengalamannya itu dalam waktu yang relatif lebih 

lama. 

Dalam melaksanakan pembelajaran, guru dituntut mempunyai kemampuan 

memilih dan menerapkan serta mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi 

pembelajaran yang dipilih guru tentu saja mempertimbangkan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar. Dalam kaitannya dengan pengajaran keterampilan menulis, 

strategi pembelajaran yang dipilih guru tentu saja strategi yang melibatkan siswa 

dalam proses menulis dengan mengembangkan gagasan, menuangkan pikiran atau 

pun pengalaman. Dengan dasar pemikiran demikian, keterampilan menulis siswa 

akan semakin meningkat. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan saran sebagai berikut.  

1. Untuk guru 

Pengajaran bahasa pada akhirnya bertujuan mengembangkan keterampilan 

berbahasa. Oleh karena itu, pengajaran menulis hendaknya diarahkan pada 

terbentuknya keterampilan menulis pada diri siswa. Bahan pengajaran yang berupa 

teori diajarkan secara fungsional dalam kegiatan berbahasa (dalam hal ini 

keterampilan menulis) yang sesungguhnya. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang diperoleh 
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melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, pengajaran menulis hendaknya 

dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. 

2. Untuk siswa 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang kompleks. Oleh karena 

itu, untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa hendaknya membekali diri 

dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari membaca buku 

atau pun dari pengalaman langsung. 

3. Untuk kepala sekolah 

Diharapkan kepala sekolah memantau proses pembelajaran di kelas. Hal ini 

dapat digunakan untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul di kelas, sehingga 

dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, 

kepala sekolah hendaknya dapat memberikan sarana prasarana yang diperlukan dalam 

pembelajaran keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis. 
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