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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan metode field trip dalam meningkatkan kemampuan
menulis siswa kelas V di Kabupaten Enrekang serta mengetahui perbedaan efektivitas hasil belajar siswa
dengan menggunkan metode field trip dengan model konvensional. Jenis penelitian yang digunakan
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memetode exprimen. Variabel penelitian terdiri atas dua, yaitu
penerapan metode field trif sebagai variabel bebas (X) dan pembelajaran menulis karangan deskripsi
sebagai variabel terikat (Y). Desain penelitian ini yang digunakan dalam penlitian ini adalah penelitian
eksperimen dengan menggunakan metode eksperimen semu dengan rancangan tes awal dan tes akhir
kelompok kontrol dan kelompok ekperimen dengan sampel acak (Therandomized pretest-posttest control
grouf design. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas V SD yang ada di Kabupaten
Enrekang yang berjumlah 240 Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, metode Feild Trif
efektif di terapakan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Enrekang. Hal
tersebut berdasarkan dengan kategori nilai dalam mengukur kemampuan menulis karangan siswa antara
yang menggunakan mtode konvensional dan yang menggunakan metode field trif atau karya wisata. Selain
itu uji hipotis yang dilakukan membuktikan. Nilai karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Enrekang
sebesar 5.186. dan t = 0,5. Sementara, t hitung = 5,186 dan t tabel = 2,04 (signifikan 5%). Dengan demikian,
t hitung > t tabel.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran bahasa Indonesia harus ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD
hal tesebut berdasarkan amanah undang-undang. Oleh karena itu, guru di Sekolah Dasar
harus banyak mengetahui ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di Ssekolah
Dasar. Salah satu tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) adalah
berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik secara lisan
maupun tertulis. Dari tujuan tersebut guru harus mampu mengantar peserta didik agar
mampu berkomunikasi secara efektif dan efisisen sesuai dengan aspek keterampilan
berbahasa yakni; membaca, menulis, menyimak, dan berbicara.
Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk
berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain
(Tarigan, 1986: 3). Keterampilan menulis diberikan paling akhir setelah keterampilan
menyimak, berbicara dan membaca. Mengajarkan keterampilan menulis pada siswa
bukan hal yang mudah. Sebagai guru, harus mempunyai kemampuan yang baik untuk
mengajarkan keterampilan menulis pada siswa, supaya mereka dapat menyampaikan
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gagasan, ide atau informasi yang diterimanya ke dalam bentuk tulisan. Karena itu,
keterampilan menulis siswa perlu diberikan secara terus menerus dan terencana.
Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk
berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain.
Kemampuan menulis yang dimiliki siswa tidak datang begitu saja dan
keterampilan menulis tidak dapat hanya dipahami melalui teori, tetapi harus
dipraktikkan secara teratur supaya menghasilkan tulisan yang tersusun baik. Seorang
guru atau calon guru harus mampu memotivasi keterampilan menulis siswanya. Salah
satu jenis keterampilan pada siswa sekolah dasar adalah menulis. Silabus mata pelajaran
bahasa Indonesia, standar kompetensi menulis yang harus dikuasai siswa sekolah dasar
kelas V semester I adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan
pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan
dialog tertulis.
Keterampilan menulis selalu dikaitkan dengan mengarang. Keterampilan yang
dilakukan pada siswa kelas V sekolah dasar adalah menulis karangan deskripsi.
Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan dengan kata-kata wujud atau
sifat lahiriah suatu objek (Akhadiah, 1992: 131). Siswa dituntut untuk dapat menuliskan
apa yang dilihatnya, didengarnya, dan dirasakannya. Supaya pembelajaran menulis
karangan deskripsi menjadi lebih berkesan, guru harus memilih metode yang tepat
sesuai dengan pembelajaran tersebut. Pembelajaran menulis karangan deskripsi
seharusnya disampaikan secara runtut, guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai
karangan deskripsi itu apa, kemudian memberikan contoh mengenai karangan deskripsi,
setelah itu siswa mencoba untuk membuat karangan deskripsi sendiri. Tetapi kenyataan
di lapangan, siswa belum bisa menulis karangan deskripsi dengan baik, pelaksanaan
pembelajaran menulis karangan deskripsi di sekolah dasar masih kurang optimal.
Beberapa hal yang menyebabkan keterampilan menulis masih rendah yaitu
faktor dari siswa adalah 1) motivasi belajar siswa rendah khususnya dalam
pembelajaran menulis karangan deskripsi, 2) siswa masih kesulitan dalam menuangkan
ideidenya ke dalam bentuk tulisan, 3) siswa kurang terlatih dalam pembelajaran
menulis, 4) pembelajaran di kelas membuat siswa bosan. Sedangkan faktor dari guru
adalah dalam mengajar guru masih menggunakan metode ceramah yang hasilnya
membuat siswa jenuh atau monoton, dan media yang digunakan juga hanya dari buku
paket saja tidak ada media lain, dengan keadaan seperti itu pembelajaran mengarang
menjadi kurang antusias.
Salah satu metode pembelajaran yang efektif diguanakan dalam meningkatkan
kemampuan menulis siswa adalah metode field trip. Menurut Roestiyah (1991: 85)
metode field trip atau karya wisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan
mengajak siswa ke suatu tempat atau obyek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari
atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko
serba ada, suatu peternakan atau perkebunan, museum dan sebagainya. Metode field trip
bukan sekadar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajarannya dengan
melihat kenyataannya..

101

CLLT 2017
Conference on Language and Language Teaching

Kompetensi dasar menulis karangan deskripsi menjadi materi pembelajaran
dalam penelitian ini karena kemampuan menulis peserta didik di Kabupaten Enrekang
masih kurang. Oleh karena itu, penerapan ield trip diharapkan mampu menyelesaikan
problematika yang selama ini menjadi penghambat dalam meningkatkan hasil belajar
dalam bidang studi Bahasa Indonesia, khusunya menulis karangan deskripsi. Kegiatan
menulis deskripsi dapat tercapai dengan metode ield trip.
Masalah ini penting diteliti karena berdasarkan studi pendahulauan yang telah
dilakukan peneliti di SD Negeri 1 Kabupaten Enrekang pemebelajaran menulis
deskripsi dengan metode ield trip belum pernah dilakukan. Kegiatan guru selama ini,
hanya memberikan tugas kepada siswa dalam menulis karangan deskripsi dengan
mengunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Dalam hal ini, guru menggunakan
metode pembelajaran konvensional, tanpa mencoba melakukan invosai dalam
meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih baik.
Selain itu, pertimbangan lain yakni, kondisi pembelajaran menulis deskripsi di
sekolah ini belum optimal. Potensi yang dimiliki sekolah ini memungkinkan kegiatan
penelitian ini dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya SDN Negeri 1 Enrekang yang
termasuk sekolah unggulan dan berada di pusat kota dan pemerintahan sehingga output
yang diharapkan di sekolah ini bisa lebih berkualitas. Berdasarkan dengan realitas di
tersebut, peneliti tertarik menguji model field trip dalam meningkatkan kemampuan
menulis deskripsi siswa kelas V di Kabupaten Enrekang.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode exprimen. Penelitian
dengan menggunakan pendekatan eksperimen dimaksudkan untuk menyelidiki
kemungkinan hubungan sebab akibat, dengan cara mengekspos satu atau lebih
kelompok eksperimental dan satu atau lebih kondisi ekperimen. Hasilnya dibandingkan
dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenakan perlakuan, Danin (dalam
Syamsuddin dan Vismaia 2009:151).
Variabel penelitian terdiri atas dua, yaitu penerapan metode field trif sebagai
variabel bebas (X) dan pembelajaran menulis karangan deskripsi sebagai variabel terikat
(Y). Pemerolehan data yang akurat sesuai dengan masalah penelitian ini dirancang
secara deskriptif kuantitatif. Desain penelitian ini yang digunakan dalam penlitian ini
adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan metode eksperimen semu dengan
rancangan tes awal dan tes akhir kelompok kontrol dan kelompok ekperimen dengan
sampel acak (Therandomized pretest-posttest control grouf design), Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok
eksperimen (kelompok yang menerapkan metode field trif dalam pembelajaran menulis
karangan deskripsi) dan kelompok kontrol (kelompok yang menggunakan metode
konvensional dalam pembelajaran menulis deskripsi).
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas V SD yang ada di
Kabupaten Enrekang yang berjumlah 240 sekolah dasar, dengan jumlah 25 siswa . Sifat
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dan karakteristik populasi ini sama (homogen) karena menggunakan kurikum yang
sama. Maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah
Dasar Negeri 1 Enrekang sebanyak 25 orang. Untuk memperoleh data penelitian ini
digunakan instrumen. Instrumen yang digunakan, yaitu tes. Teknik tes, yaitu tes menulis
karangan deskripsi. Dalam pelaksanaannya, siswa ditugasi menulis karangan deskripsi
dengan instrumrn penilaian yang dikemukan oleh Burhan (2010: 441), aspek-aspeknya
sesuai dengan usia anak sekolah dasar.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembelajaran dilaksanakan selama
delapan kali pertemuan. Pertemuan pertama pretes (pretest) yang dilaksanakan dikelas
kontrol dan eksperimen. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan tujuh
adalah perlakuan (treatmen) pada kelas kontrol dan eksperimen masing-masing tiga
kali pertemuan. Sementara pertemuan kedelapa postes (posttest) yang di laksanakan
pada kelas ekperimen dan kelas kontrol. Setiap pertemuan dilakukan selama 2 x 35
menit. Waktu yang dipergunakan tersebut disesuaikan dengan jam pelajaran bahasa
Indonesia di Kelas V SD Negeri 1 Enrekang.
Kegiatan awal pada pertemuan pertama dilaksanakan postes pada kelas kontrol
dan eksperimen. Perlakuakn pada kelas kontrol dilaksanakan tiga kali pertemuan (1)
peneliti melakukan pengajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensioanl
dalam pengajaran menulis karangan deskripsi dan (2) siswa ditugasi menulis karangan
deskripsi. Selanjutnya pengajaran dilakukan selama tiga kali pertemuan dilaksanakan
pada kelas eksperimen dengan menerapkan metode field Trif. Langkah-langkah yang
dilakukan, yaitu, (1) membelajarkan menulis karangan deskripsi; (2) guru
memperkenalkan dan menerapkan metode Field Trif; (3) guru dan siswa berangkat
kedaerah tujuan Field Trif, siswa menulis karangan deskripsi; dan menganalisis hasil
tes. Kegiatan akhir pertemuan atau pertemuan kedelapan dilaksanakan postes pada kelas
kontrol dan eksperimen. Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan
menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunaan program
SPSS versi 20.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan teknik analisis data yang telah diuraikan
pada bab III, yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif jenis uji t. Penyajian hasil
analisis terdiri atas tiga, yakni penyajian data nilai menulis karangan dengan pendekatan
Field Trif bagi kelas eksperimen, penyajian nilai menulis karangan deskripsi kelas
kontrol, dandata analisis keefektifan Field Trif roses pada pembelajaran menulis
karangan deskripsi siswa kelas V SD di Kabupatem Enrekang.
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Tes Awal
Tabel 4.1 Kategori Tingkat Penguasaan Tes awal pada Siswa V
Interval Nilai
Frekuensi
Persentase (%)
Tingkat Penguasaan
91 – 100
76 – 90
61 – 75
51 – 60
50 ke bawah
Jumlah

8
7
9
1

40,6
21,9
34,4
3,1
25

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
100

(Adaptasi dari Depdiknas, 2006)
Tes awal dari 25 siswa digambarkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa 8 orang
atau 32 % memperoleh nilai 76-90 , 7 siswa atau 28% memperoleh nilai 61-75, 9 siswa
atau 36 % memperoleh nilai 51-60, dan 1 siswa atau 0,4% memperoleh nilai di bawah
50.
Tes Akhir
Tabel 4.2 Kategori Tingkat Penguasaan Tes awal pada Siswa V
No. Kemampuan (P)
Frekuensi (f) Persentase (%) Tingkat
Penguasaan
1.
91-100
4
16
Sangat tinggi
2.
76-90
11
44
Tinggi
3.
61-75
8
32
Cukup
4.
51-60
2
8
Rendah
5.
50 ke bawah
0
0
Sangat rendah
Jumlah
25
100
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui dari dari 25 siswa dapat digambarkan
bahwa nilai tertinggi yang diperoleh siswa 4 orang atau 16 % memperoleh nilai 91100, 11 siswa atau 44 % memperoleh nilai 76-90 , 8 siswa atau 32% memperoleh nilai
61-75, 2 siswa atau 8 % memperoleh nilai 51-60, dan tidak ada siswa memperoleh
nilai di bawah 50.
Hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan SPSS 20. for windows
menunjukkan bahwa koefisien beda antara nilai kemampuan menulis karangan deskripsi
kelas eksperimen dan kelas control pada siswa kelas V SD Negeri 1 Enrekang
Kabupaten Enrekang yang menjadi sampel penilitian. Koefisien beda antara nilai
kemampuan menulis karangan deskripsi kelas eksperimen dan kelas control pada siswa
kelas V diperoleh nilai t sebesar 5.186 pada taraf signifikan p = 0.000.
Berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan di atas, terlihat bahwa nilai keefektifan
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metode Field trif pada pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1
Enrekang sebesar 5.186. dan t = 0,5. Sementara, t hitung = 5,186 dan t tabel = 2,04
(signifikan 5%). Dengan demikian, t hitung > t tabel.
T tabel = (1.1/2.α : n-1)
= 1.1/2. 0,5 : 25-1
= 0,25 : 24
= 2,04
Hipotesis yang diuji dengan statistik uji t, yaitu metode Field trif efektif diterapkan
dalam pembelajaran menulis karangan karangan deskripsi. Dalam penelitian ini,
terungkap bahwa nilai hasil pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SD
1 Enrekang dengan pendekatan Field trif memiliki hasil belajar yang lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai siswa yang tidak menerapkan pendekatan konvensional.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa metode Field Trif efektif di terapakan
dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Enrekang. Hal
tersebut berdasarkan dengan kategori nilai dalam mengukur kemampuan menulis
karangan siswa antara yang menggunakan mtode konvensional dan yang menggunakan
metode Field trif atau karya wisata. Selain itu uji hipotis yang dilakukan membuktikan.
Nilai karangan deskripsi siswa kelas V SDN 1 Enrekang sebesar 5.186. dan t = 0,5.
Sementara, t hitung = 5,186 dan t tabel = 2,04 (signifikan 5%). Dengan demikian, t
hitung > t tabel.

KESIMPULAN
Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut ini. Hasil pembelajaran menulis
karangan deskripsi dengan menggunakan metode konvensional siswa kelas V SD di
Kabupaten Enrekang dikategorikan cukup. Hasil pembelajaran menulis karangan
deskripsi dengan menggunakan metode Field Trif siswa kelas V SD di Kabupaten
Enrekang dikategorikan cukup baik. Dengan demikian, motede Field Trif efektif
diterapkan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas V SD di
Kabupaten Enrekang Hal ini tampak jelas berdasarkan hasil perhitungan tes signifikansi
yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebanyak 5,186 > nilai t tabel 2,04. Hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan diterima.
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