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ABSTRAK

PENERAPAN METODE FIELD TRIP DALAM PENINGKATAN
KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI SISWA IV

KELAS SDN SDN 35 CAKRANEGARA TAHUN
PELAJARAN 2015/2016

Sri Astutui Handayani, Ida Bagus Kade Gunayasa, H. M. Makki.
PGSD FKIP Universitas Mataram, Jalan majapahit Nomor 62 Mataram

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil keterampilan menulis siswa, yang 
disebabkan oleh aktivitas siswa hanya terbatas pada  mendengar, dan mencatat hal yang 
disampaikan oleh guru. Penerapan model field trip bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
menulis karangan deskripsi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 31 
siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
evaluasi, refleksi. Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari lembar aktivitas siswa dan guru, 
sedangkan data hasil keterampilan menulis karangan deskripsi diperoleh dari hasil tes pada tiap 
akhir siklus. Peningkatan keterampilan menulis  dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa 
mencapai ketuntasan klasikal dengan KKM 70 adalah 85%. Setelah dilaksanakan penelitian, 
adanya peningkatan aktivitas belajar dari siklus pertama aktivitas siswa berkategori aktif dengan 
rata-rata skor 15,55 dan aktivitas guru berkategori baik dengan rata-rata skor 16,15. Pada siklus 
kedua rata-rata skor aktivitas siswa meningkat menjadi 19,4 dengan kategori sangat aktif, dan 
rata-rata skor aktivitas guru juga meningkat menjadi 19,49 dengan kategori sangat baik, 
sedangkan untuk hasil belajar siswa terlihat dari nilai ketuntasan klasikal pada siklus pertama 
sebesar 76,66% dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 23 siswa dari 30 siswa yang mengikuti 
tes evaluasi dan pada siklus kedua ketuntasan klasikal sebesar 86,66% dengan jumlah siswa yang 
tuntas yaitu 26 siswa dari 30 siswa yang mengikutii tes evaluasi. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa metode field trip dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV 
SDN 35 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016, sehingga metode ini dapat dijadikan sebagai 
salah satu alternatif dalam mengajar siswa.

Kata-kata kunci: Field Trip, Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi.
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ABSTRACT

PPLICATION METHODS FIELD TRIP IN IMPROVEMENT
DESCRIPTION STUDENT SKILLS ESSAY WRITING IV

CLASS SDN SDN 35 CAKRANEGARA YEAR
LESSON 2015/2016

Sri Astutui Handayani, Ida Bagus Kade Gunayasa, H. M. Makki.
PGSD FKIP Universitas Mataram, Jalan majapahit Nomor 62 Mataram

This research was motivated by the low results of students' writing skills, which is caused by the activity 
of students is limited to hear, and noted by the teacher. The application of the model field trip aims to 
improve essay writing skills description. The subjects of this study is the fourth grade students totaling 31 
students. This research is a classroom action research conducted in two cycles. Each cycle consists of 
planning, action, observation and evaluation, reflection. Data obtained from the student activity sheet 
activities of students and teachers, while the essay writing skills result data obtained from the description 
of the test results at the end of each cycle. Improved writing skills is successful if students achieve their 
learning outcomes with KKM 70 classical completeness is 85%. Having carried out the study, an increase 
in activity of the first cycle of learning activities of students active category with an average score of 
15.55 and the activities of teachers categorized either with an average score of 16.15. In the second cycle, 
the average score of student activity increased to 19.4 categorized as very active, and the average score of 
the teacher's activities also increased to 19.49 with excellent category, while for student learning 
outcomes can be seen from the value of classical completeness in the first cycle of 76.66% with the 
number of students who completed with 23 students from 30 students who took the tests in the second 
cycle of evaluation and classical completeness amounted to 86.66% with the number of students who 
completed with 26 students from 30 students who mengikutii evaluation tests. Thus, it can be concluded 
that the field trip method can improve writing skills of fourth grade students of SDN 35 Cakranegara in 
the school year 2015/2016, so that this method can be used as an alternative in teaching students.

Key words: Field Trip, Essay Writing Skills description.
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1. Pendahuluan 
Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat berperan dalam banyak 

segi kehidupan siswa. Dikatakan demikian karena dengan bahasa, siswa dapat 
memperoleh ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni dan informasi. Oleh karena itu, guru 
sebagai pelaksana dan penegelola pembelajaran di sekolah dituntut dapat merancang, 
melaksanakan, dan mengevaluasi kompetensi umum dalam pembelajaran bahasa 
indonesia. Kompetensi-kompetensi dalam pemebelajaran  bahasa indonesia yang 
dimaksud adalah: (1) menyimak, yaitu kemampuan memahami pesan melalui tahap 
mendengarkan bunyi-bunyi yang telah dikenal untuk memaknai bunyi-bunyi itu; (2) 
berbicara, yaitu kemampun mengucapkan bunyi-bunyi bahasa umtuk menyampikan 
gagasan, atau perasaan secara lisan; (3) membaca, yaitu kemampuan memahami bahasa 
tulis, memaknai simbol-simbol tertulis, dan menghubungkan informasi tertulis dengan 
struktur pengetahuan yang telah ada; dan (4) menulis, yaitu kemampuan menggunakan 
bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan.

Pembelajaran menulis pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan landasan 
untuk persiapan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Siswa SD diharapkan dapat 
menyerap asfek-asfek dasar keterampilan menulis guna menjadi bekal ke jenjang 
pendidkan yang lebih tinggi.

Menulis pada sebagian besar siswa di Sekolah Dasar masih mengalami kesulitan. 
Kesulitan menulis khusunya dalam menulis karangan deskripsi juga terjadi pada siswa 
kelas IV SDN 35 Cakranegara pada mata pelajaran bahasa indonesia tergolong masih 
rendah. Diperoleh data awal hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa 
indonesia, dari 31 siswa, 19  atau 61% siswa memperoleh nilai dibawah KKM dan 12 
dari 31 siswa atau 39% siswa memperoreh nilai di atas KKM.

Rendahnya kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 35 
Cakranegara di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh guru. Dari hasil wawancara 
terhadap guru yang bersangkutan, rendahnya kemampuan siswa dalam menulis karangan 
deskripsi di sebabkan karena kurangnya minat dan motivasi siswa dalam menuangkan 
gagasan dan pikirannya dalam sebuah tulisan. Selanjutnya dilakukan pengamatan  pada 
saat  kegiatan belajar mengajar. Dari hasil pengamatan di ruang kelas dapat di temukan 
bahwa  pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar guru kurang variatif dalam 
penggunaan metode. Dalam pengajaran menulis guru  hanya memberikan contoh-contoh 
karangan yang ada dibuka paket dan meminta siswa untuk membaca karangan tersebut 
dan kemudian meminta siswa untuk mebuat karangan sesuai dengan contoh karangan 
yang sudah mereka baca, dalam hal ini guru hanya mengunakan metode ceramah dan 
penugasan.

Berdasarkan metode pembelajaran yang telah dijelaskan diatas bahwa proses
pembelajran menulis karangan deskripsi sepenuhnya ada pada kendali guru. Ini yang 
menjadi alasan peneliti untuk melalukan suatu perubahan terhadap proses belajar 
mengajar agar tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dalam hal 
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ini peneliti akan menerapkan metode field trip. Karena metode field trip merupakan 
metode yang paling tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Dalam metode 
field trip siswa diajak untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk 
belajar. Hal ini sangat sesuai untuk pembelajaran menulis karangan deskripsi karena 
dengan mendekatkan objek belajar dengan siswa akan memudahkan siswa untuk 
melukiskan  suatu objek secara detail atau mendalam sesuai dengan  keadaan yang 
sebenar-benarnya tentang objek yang dilukiskan tersebut.

Dari urain diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya suatu metode dalam proses 
pembelajaran. Untuk itu perlu melalukan suatu penelitian dengan judul “Penerapan 
Metode field trip dalam Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa 
Kelas IV SDN 35 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016”.

Agar penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan, maka pemecahan 
masalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Perencanaan karyawisata (Field Trip)

1) Merumuskan tujuan karyawisata.
2) Menetapkan objek karyawisata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
3) Menetapkan lamanya karyawisata.
4) Menyusun rencana belajar bagi siswa selama karyawisata.
5) Merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan

b. Pelaksanaan karyawisata
1) Mengunjungi lokasi karya wisata
2) Mengamati semua objek yang ada di lokasi karyawisata
3) Menentukan point-point penting berdasarkan objek yang diamati untuk 

menyusun karangan deskripsi
4) Akhir karyawisata, mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil 

karyawisata, kmudian menyusun dalam bentuk karangan deskripsi.

II. Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini, dilaksanakan di SDN 35 Cakranegara yang 

beralamat di Jalan Sangkuriang Nomor 05 Cakranegara selatan kecamatan Cakranegara 
kota Mataram.

Penelitian tindakan kelas ini, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai 
dengan 04 juni 2016, siswa kelas IV semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016 di 
SDN 35 Cakranegara. Yang menjadi subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
siswa kelas IV SDN 35 Cakranegara, dengan jumlah siswa 31, yaitu terdiri dari 15 
oarang laki-laki dan 16 orang perempuan.

Faktor yang ditrliti dalam penelitian ini adalah faktor aktivitas siswa dan 
aktivaitas guru. Faktor yang diteliti adalah kegiatan guru menggunakan motede 
pembelajaran feld trip dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis karangan 
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deskripsi. Faktor yang diteliti dari siswa, yaitu aktivitas selama mengikuti proses 
pembelajaran dengan penerapan  metode field trip. Aktivitas belajar siswa:
1) Keaktifan siswa selama pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan metode field 

trip
2) Interaksi antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa dengan 

penerapan metode field trip
3) Keterampilan menulis siswa dengan metode field trip.

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variable harapan dan variable 
tindakan. Ariabel harapan adalah keterampilan menulis dan variable tindakan adalah 
metode field trip. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam 
dua siklus. Setiap siklus penelitian ini, terdapat 4 tahap pelaksanaan yaitu perencanaan, 
implementasi, observasi dan refleksi (Sanjaya, 2012: 56). Data  yang  dimaksud  dalam  
penelitian  ini  ada  dua  jenis  yaitu  data kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data  
kualitatif  diperoleh  dari  lembar  observasi yang  memberikan  gambaran  tentang  
aktivitas  belajar  siswa  dan  aktivitas mengajar  guru.  Sedangkan  data  kuantitatif  
diperoleh  dari  hasil  tes  evaluasi terhadap siswa, yang nantinya akan dapat 
menggambarkan hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan  merupakan pedoman dalam 
menentukan kebenaran hipotesis  dan  penarikan  kesimpulan  terhadap  suatu  
penelitian.  Dalam  penelitian ini  terdapat  3  indikator  keberhasilan  yaitu  hasil  
belajar  siswa,  aktivitas  belajar siswa  dalam  proses  pembelajaran,  dan  aktivitas  
mengajar  guru  selama pembelajaran berlangsung.

III. Pembahasan 
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh 

peneliti bersama guru kelas sebagai observer. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa, karena keterampilan menulis siswa  seringkali 
masih di bawah standar KKM yang telah ditetapkan sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur PTK yang telah ditetapkan 
dari awal dengan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi yang 
dilanjutkan dengan refleksi. Dalam penelitian ini diterapkan metode field trip 
(karyawisata), sebagai salah satu upaya dalam peningkatan keterampilan menulis siswa. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus terdiri 
dari dua kali pertemuan. Pertemuan pertama merupakan proses pembelajaran dan 
pertemuan kedua melanjutkan proses pembelajaran serta dilaksanakan evaluasi secara 
tertulis. Ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 :



7

Tabel 4.7 Ringkasan hasil penelitian siklus I dan siklus II

SIKLUS

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Evaluasi
jumlah 

rata-rata 
skor

Kategori
jumlah 

rata-rata 
skor

Kategori
Nilai 

rata-rata
Ketuntasan 
Klaksikal

I 16,15 Baik 15,15 Aktif 71,13 76,66%

II 19,49
Sangat 
Baik

19,4
Sangat 
Aktif

78,38 86,66%

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa hasil pengamatan aktivitas guru  dalam 
proses pembelajaran terjadi peningkatan dimana proses pembelajaran pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata aktivitas guru 16,15 dengan kategori baik  kemudian 
meningkat menjejadi 19,49 dengan kategori sangat baik  pada siklus II. Hal ini 
menandakan terjadinnya peningkatan skor aktivitas guru sebesar 3,34. Begitu juga 
dengan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dimana pada siklus I skor rata-rata 
aktivitas siswa 15,15  dengan kategori aktif meningkat menjadi 19,4 dengan kategori 
sangat aktif Pada siklus II. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan sebesar 4,25. 
Sedangkan kan hasil keterampilan menulis terjadi peningkatan dari rata-rata nilai 71,13 
dengan ketuntasan klaksikal 76,66% pada siklus I menjadi rata-rata 78,38 dengan 
ketuntasan klasikal 86,66% pada siklus II. Ini artinya terjadinya peningkatan nilai rata-
rata hasil belajar siswa sebesar 7,25 sedangkan persentase ketuntasan klaksikal 
meningkat sebesar 10%. 

Nilai keterampilan menulis siswa dari siklus I dan siklus II secara keseluruhan 
mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan ketuntasan keterampilan menulis 
karangan deskripsi siswa meningkat yaitu siklus I  76,66% dan pada siklus II menjadi 
86,66%. Hal ini tidak lepas dari metode field trip karena dengan penerapan metode field 
trip dapat meningkatkan keterampilan menulis karagan deskripsi siswa. Hal ini sejalan 
dengan pendapat (Sagala,  2006 :  214 ).  Field  trip merupakan pesiar ( ekskursi) yang 
digunakan oleh para peserta didik untuk melengkapi pengalaman belajar tertentu dan 
merupakan bagian integral dari kurikulum, dengan  field trip sebagai metode belajar 
mengaja ranak didik dibawah bimbingan guru mengunjungi tempat - tempat tertentu 
dengan maksud untuk belajar, hal ini sangat sesuai untuk meningkatkan pembelajaran 
menulis deskripsi karena dengan mendekatkan objek belajar dengan siswa akan lebih 
memudahkan siswa untuk menuangkan ide- ide ke dalam tulisan.

Penelitian tindakan kelas dengan metode field trip sebelumnya telah dilakukan 
Suryana (2012), dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa metode ini dilakukan dengan 
baik dan dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Hal ini dibuktikan dengan 
ketuntasan klaksikal siswa meningkat setelah menggunakan metode field trip dalam 
pembelajaran yaitu siklus I  65,74% dan pada siklus II menjadi 82,4%.
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Berdasarkan penjelasan di atas, serta dari penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan metode field trip dapat 
meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 35 
Caknegara tahun pelajaran 2015/2016.

IV. Kesimpulan dan Saran 
a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat kita 
simpulkan bahwa upaya peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 
menggunakan metode field trip tahun pelajaran 2015/2016 dapat tercapai. Hal ini
terlihat dari peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa serta 
akitvitas siswa pada setiap siklus. Pada siklus I aktivitas siswa berkategori aktif 
dengan rata-rata skor 15,15, nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 71,13 dengan 
ketuntasan klasikal 76,66%. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas siswa 
meningkat menjadi 19,4 dengan kategaori sangat aktif, nilai rata-rata hasil belajar 
mencapai 78,36 dengan ketuntasan klasikal yang mengalami peningkatan juga yaitu 
86,66%.

b. Saran 
Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
1. Bagi guru kelas diharapkan untuk dapat menerapkan metode field trip 

(karyawisata) pada materi maupun mata pelajaran yang lain.
2. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat mengambil kebijakan untuk menerapkan 

metode field trip (karyawisata) dalam proses belajar mengajar di sekolah.
3. Bagi gurukelas diharpakan untuk membimbing siswa yang mengalami masalah 

belajar secara maksil
4. Bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mngenai metode field trip (karyawisata) agar pembelajaran lebih optimal, 
diharapkan untuk tetap memperhatikan langkah-langkah kegiatan dalam 
menggunakan model metode field trip (karyawisata), sehingga dapat mengacu 
pada langkah perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, 
hendaknya menerapkan metode ini pada materi maupun mata pelajaran yang 
lain.
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil keterampilan menulis siswa, yang disebabkan oleh aktivitas siswa hanya terbatas pada  mendengar, dan mencatat hal yang disampaikan oleh guru. Penerapan model field trip bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 31 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, refleksi. Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari lembar aktivitas siswa dan guru, sedangkan data hasil keterampilan menulis karangan deskripsi diperoleh dari hasil tes pada tiap akhir siklus. Peningkatan keterampilan menulis  dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal dengan KKM 70 adalah 85%. Setelah dilaksanakan penelitian, adanya peningkatan aktivitas belajar dari siklus pertama aktivitas siswa berkategori aktif dengan rata-rata skor 15,55 dan aktivitas guru berkategori baik dengan rata-rata skor 16,15. Pada siklus kedua rata-rata skor aktivitas siswa meningkat menjadi 19,4 dengan kategori sangat aktif, dan rata-rata skor aktivitas guru juga meningkat menjadi 19,49 dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk hasil belajar siswa terlihat dari nilai ketuntasan klasikal pada siklus pertama sebesar 76,66% dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 23 siswa dari 30 siswa yang mengikuti tes evaluasi dan pada siklus kedua ketuntasan klasikal sebesar 86,66% dengan jumlah siswa yang tuntas yaitu 26 siswa dari 30 siswa yang mengikutii tes evaluasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode field trip dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas IV SDN 35 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016, sehingga metode ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mengajar siswa.



Kata-kata kunci: Field Trip, Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi.











ABSTRACT

PPLICATION METHODS FIELD TRIP IN IMPROVEMENT
DESCRIPTION STUDENT SKILLS ESSAY WRITING IV
CLASS SDN SDN 35 CAKRANEGARA YEAR
LESSON 2015/2016



Sri Astutui Handayani, Ida Bagus Kade Gunayasa, H. M. Makki.

PGSD FKIP Universitas Mataram, Jalan majapahit Nomor 62 Mataram



This research was motivated by the low results of students' writing skills, which is caused by the activity of students is limited to hear, and noted by the teacher. The application of the model field trip aims to improve essay writing skills description. The subjects of this study is the fourth grade students totaling 31 students. This research is a classroom action research conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation and evaluation, reflection. Data obtained from the student activity sheet activities of students and teachers, while the essay writing skills result data obtained from the description of the test results at the end of each cycle. Improved writing skills is successful if students achieve their learning outcomes with KKM 70 classical completeness is 85%. Having carried out the study, an increase in activity of the first cycle of learning activities of students active category with an average score of 15.55 and the activities of teachers categorized either with an average score of 16.15. In the second cycle, the average score of student activity increased to 19.4 categorized as very active, and the average score of the teacher's activities also increased to 19.49 with excellent category, while for student learning outcomes can be seen from the value of classical completeness in the first cycle of 76.66% with the number of students who completed with 23 students from 30 students who took the tests in the second cycle of evaluation and classical completeness amounted to 86.66% with the number of students who completed with 26 students from 30 students who mengikutii evaluation tests. Thus, it can be concluded that the field trip method can improve writing skills of fourth grade students of SDN 35 Cakranegara in the school year 2015/2016, so that this method can be used as an alternative in teaching students.

Key words: Field Trip, Essay Writing Skills description.













1. Pendahuluan 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat berperan dalam banyak segi kehidupan siswa. Dikatakan demikian karena dengan bahasa, siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan, tekhnologi, seni dan informasi. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana dan penegelola pembelajaran di sekolah dituntut dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetensi umum dalam pembelajaran bahasa indonesia. Kompetensi-kompetensi dalam pemebelajaran  bahasa indonesia yang dimaksud adalah: (1) menyimak, yaitu kemampuan memahami pesan melalui tahap mendengarkan bunyi-bunyi yang telah dikenal untuk memaknai bunyi-bunyi itu; (2) berbicara, yaitu kemampun mengucapkan bunyi-bunyi bahasa umtuk menyampikan gagasan, atau perasaan secara lisan; (3) membaca, yaitu kemampuan memahami bahasa tulis, memaknai simbol-simbol tertulis, dan menghubungkan informasi tertulis dengan struktur pengetahuan yang telah ada; dan (4) menulis, yaitu kemampuan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan.

Pembelajaran menulis pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan landasan untuk persiapan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Siswa SD diharapkan dapat menyerap asfek-asfek dasar keterampilan menulis guna menjadi bekal ke jenjang pendidkan yang lebih tinggi.

Menulis pada sebagian besar siswa di Sekolah Dasar masih mengalami kesulitan. Kesulitan menulis khusunya dalam menulis karangan deskripsi juga terjadi pada siswa kelas IV SDN 35 Cakranegara pada mata pelajaran bahasa indonesia tergolong masih rendah. Diperoleh data awal hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran bahasa indonesia, dari 31 siswa, 19  atau 61% siswa memperoleh nilai dibawah KKM dan 12 dari 31 siswa atau 39% siswa memperoreh nilai di atas KKM.

Rendahnya kemampuan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 35 Cakranegara di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh guru. Dari hasil wawancara terhadap guru yang bersangkutan, rendahnya kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi di sebabkan karena kurangnya minat dan motivasi siswa dalam menuangkan gagasan dan pikirannya dalam sebuah tulisan. Selanjutnya dilakukan pengamatan  pada saat  kegiatan belajar mengajar. Dari hasil pengamatan di ruang kelas dapat di temukan bahwa  pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar guru kurang variatif dalam penggunaan metode. Dalam pengajaran menulis guru  hanya memberikan contoh-contoh karangan yang ada dibuka paket dan meminta siswa untuk membaca karangan tersebut dan kemudian meminta siswa untuk mebuat karangan sesuai dengan contoh karangan yang sudah mereka baca, dalam hal ini guru hanya mengunakan metode ceramah dan penugasan.

Berdasarkan metode pembelajaran yang telah dijelaskan diatas bahwa proses pembelajran menulis karangan deskripsi sepenuhnya ada pada kendali guru. Ini yang menjadi alasan peneliti untuk melalukan suatu perubahan terhadap proses belajar mengajar agar tercipta suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dalam hal ini peneliti akan menerapkan metode field trip. Karena metode field trip merupakan metode yang paling tepat untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Dalam metode field trip siswa diajak untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Hal ini sangat sesuai untuk pembelajaran menulis karangan deskripsi karena dengan mendekatkan objek belajar dengan siswa akan memudahkan siswa untuk melukiskan  suatu objek secara detail atau mendalam sesuai dengan  keadaan yang sebenar-benarnya tentang objek yang dilukiskan tersebut.

Dari urain diatas dapat disimpulkan betapa pentingnya suatu metode dalam proses pembelajaran. Untuk itu perlu melalukan suatu penelitian dengan judul “Penerapan Metode field trip dalam Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas IV SDN 35 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016”.

Agar penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan, maka pemecahan masalah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perencanaan karyawisata (Field Trip)

1) Merumuskan tujuan karyawisata.

2) Menetapkan objek karyawisata sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

3) Menetapkan lamanya karyawisata.

4) Menyusun rencana belajar bagi siswa selama karyawisata.

5) Merencanakan perlengkapan belajar yang harus disediakan



b. Pelaksanaan karyawisata

1) Mengunjungi lokasi karya wisata

2) Mengamati semua objek yang ada di lokasi karyawisata

3) Menentukan point-point penting berdasarkan objek yang diamati untuk menyusun karangan deskripsi

4) Akhir karyawisata, mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karyawisata, kmudian menyusun dalam bentuk karangan deskripsi.



II. Pelaksanaan Penelitian 

	Penelitian tindakan kelas ini, dilaksanakan di SDN 35 Cakranegara yang beralamat di Jalan Sangkuriang Nomor 05 Cakranegara selatan kecamatan Cakranegara kota Mataram.

Penelitian tindakan kelas ini, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 04 juni 2016, siswa kelas IV semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016 di SDN 35 Cakranegara. Yang  menjadi subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SDN 35 Cakranegara, dengan jumlah siswa 31, yaitu terdiri dari 15 oarang laki-laki dan 16 orang perempuan.

Faktor yang ditrliti dalam penelitian ini adalah faktor aktivitas siswa dan aktivaitas guru. Faktor yang diteliti adalah kegiatan guru menggunakan motede pembelajaran feld trip dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi. Faktor yang diteliti dari siswa, yaitu aktivitas selama mengikuti proses pembelajaran dengan penerapan  metode  field trip. Aktivitas belajar siswa:

1) Keaktifan siswa selama pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan metode field trip

2) Interaksi antara siswa dengan guru, dan antara siswa dengan siswa dengan penerapan metode field trip

3) Keterampilan menulis siswa dengan metode field trip.

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variable harapan dan variable tindakan. Ariabel harapan adalah keterampilan menulis dan variable tindakan adalah metode field trip. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan  dalam dua siklus. Setiap siklus penelitian ini, terdapat 4 tahap pelaksanaan yaitu  perencanaan, implementasi, observasi dan refleksi (Sanjaya, 2012: 56).  Data  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  ada  dua  jenis  yaitu  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data  kualitatif  diperoleh  dari  lembar  observasi  yang  memberikan  gambaran  tentang  aktivitas  belajar  siswa  dan  aktivitas  mengajar  guru.  Sedangkan  data  kuantitatif  diperoleh  dari  hasil  tes  evaluasi terhadap siswa, yang nantinya akan dapat menggambarkan hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan  merupakan pedoman dalam menentukan kebenaran  hipotesis  dan  penarikan  kesimpulan  terhadap  suatu  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  3  indikator  keberhasilan  yaitu  hasil  belajar  siswa,  aktivitas  belajar  siswa  dalam  proses  pembelajaran,  dan  aktivitas  mengajar  guru  selama  pembelajaran berlangsung.



III. Pembahasan 

	Jenis Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti bersama guru kelas sebagai observer. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, karena keterampilan menulis siswa  seringkali masih di bawah standar KKM yang telah ditetapkan sekolah. 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur PTK yang telah ditetapkan dari awal dengan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi yang dilanjutkan dengan refleksi. Dalam penelitian ini diterapkan metode field trip (karyawisata), sebagai salah satu upaya dalam peningkatan keterampilan menulis siswa. 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Pertemuan pertama merupakan proses pembelajaran dan pertemuan kedua melanjutkan proses pembelajaran serta dilaksanakan evaluasi secara tertulis. Ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.7 :







Tabel 4.7 Ringkasan hasil penelitian siklus I dan siklus II

		SIKLUS

		Aktivitas Guru

		Aktivitas Siswa

		Hasil Evaluasi



		

		jumlah rata-rata skor

		Kategori

		jumlah rata-rata skor

		

Kategori

		Nilai rata-rata

		Ketuntasan Klaksikal



		I

		16,15

		Baik

		15,15

		Aktif

		71,13

		76,66%



		II

		19,49

		Sangat Baik

		19,4

		Sangat Aktif

		78,38

		86,66%





	

	Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa hasil pengamatan aktivitas guru  dalam proses pembelajaran terjadi peningkatan dimana proses pembelajaran pada siklus I memperoleh skor rata-rata aktivitas guru 16,15 dengan kategori baik  kemudian meningkat menjejadi 19,49 dengan kategori sangat baik  pada siklus II. Hal ini menandakan terjadinnya peningkatan skor aktivitas guru sebesar 3,34. Begitu juga dengan aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dimana pada siklus I skor rata-rata aktivitas siswa 15,15  dengan kategori aktif meningkat menjadi 19,4 dengan kategori sangat aktif Pada siklus II. Hal ini menandakan terjadinya peningkatan sebesar 4,25. Sedangkan kan hasil keterampilan menulis terjadi peningkatan dari rata-rata nilai 71,13 dengan ketuntasan klaksikal 76,66% pada siklus I menjadi rata-rata 78,38 dengan ketuntasan klasikal 86,66% pada siklus II. Ini artinya terjadinya peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 7,25 sedangkan persentase ketuntasan klaksikal meningkat sebesar 10%. 

Nilai keterampilan menulis siswa dari siklus I dan siklus II secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan ketuntasan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa meningkat yaitu siklus I  76,66% dan pada siklus II menjadi 86,66%. Hal ini tidak lepas dari metode field trip karena dengan penerapan metode field trip dapat meningkatkan keterampilan menulis karagan deskripsi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat  (Sagala,  2006 :  214 ).  Field  trip merupakan pesiar ( ekskursi) yang digunakan oleh para peserta  didik untuk melengkapi pengalaman belajar tertentu dan merupakan bagian integral dari kurikulum, dengan  field trip sebagai metode belajar mengaja ranak didik dibawah bimbingan guru mengunjungi tempat - tempat tertentu dengan maksud untuk belajar, hal ini sangat sesuai untuk meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi karena dengan mendekatkan objek  belajar dengan siswa akan lebih memudahkan siswa untuk menuangkan ide- ide ke dalam tulisan.

Penelitian tindakan kelas dengan metode field trip sebelumnya telah dilakukan  Suryana (2012), dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa metode ini dilakukan dengan baik dan dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Hal ini dibuktikan dengan ketuntasan klaksikal siswa meningkat setelah menggunakan metode field trip dalam pembelajaran yaitu siklus I  65,74% dan pada siklus II menjadi 82,4%.

Berdasarkan penjelasan di atas, serta dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa dengan menerapkan metode field trip dapat  meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 35 Caknegara tahun pelajaran 2015/2016.



IV. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat kita simpulkan bahwa upaya peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan metode field trip tahun pelajaran 2015/2016 dapat tercapai. Hal ini terlihat dari peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa serta akitvitas siswa pada setiap siklus. Pada siklus I aktivitas siswa berkategori aktif dengan rata-rata skor 15,15, nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 71,13 dengan ketuntasan klasikal 76,66%. Sedangkan pada siklus II rata-rata skor aktivitas siswa meningkat menjadi 19,4 dengan kategaori sangat aktif, nilai rata-rata hasil belajar mencapai 78,36 dengan ketuntasan klasikal yang mengalami peningkatan juga yaitu 86,66%.



b. Saran 

 Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi guru kelas diharapkan untuk dapat menerapkan metode field trip (karyawisata) pada materi maupun mata pelajaran yang lain.

2. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat mengambil kebijakan untuk menerapkan metode field trip (karyawisata) dalam proses belajar mengajar di sekolah.

3. Bagi gurukelas diharpakan untuk membimbing siswa yang mengalami masalah belajar secara maksil

4. Bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mngenai metode field trip (karyawisata) agar pembelajaran lebih optimal, diharapkan untuk tetap memperhatikan langkah-langkah kegiatan dalam menggunakan model metode field trip (karyawisata), sehingga dapat mengacu pada langkah perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, hendaknya menerapkan metode ini pada materi maupun mata pelajaran yang lain.
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