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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangatlah berkaitan erat didalamya sebab 

pendidikan itu pasti mendapatkan ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang sangat 

bermanfaat. Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan semua potensi dirinya 

baik sebagai diri sendiri ataupun sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu, untuk 

mewujudkan potensi diri manusia dapat melewati proses pendidikan yang 

diimplementasikan pada saat proses pembelajaran. 

Pembelajaran yaitu suatu proses belajar serta interaksi antara siswa, pendidik dan 

lingkungan belajar, yang diperkuat oleh Isjoni (2014: 11) “pembelajaran adalah sesuatu 

yang dilakukan oleh siswa bukan dibuat oleh siswa dan merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar”. Pada saat proses 

pembelajaran peran guru bertugas membantu atau membimbing siswa agar dapat belajar 

dengan aktif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Bahasa merupakan alat komunikasi untuk melakukan sosiaslisasi satu sama lain 

melalui bahasa dapat menyampaikan ide atau gagasan informasi serta perasaannya 

kepada orang lain. Dengan menggunakan bahasa, ilmu serta teknologi dapat membentuk 

nilai-nilai moral dalam kehidupan yang dikembangkan melalui proses pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran yang ditingkatkan di sekolah yaitu materi pengajaran bahasa 

Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi bagi setiap manusia untuk 

berinteraksi dengan orang lain.  

Pengajaran bahasa Indonesia diberlakukan pada pendidikan umum yang 

ditunjukan keterampilan siswa dalam berbahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia 

mecakup empat aspek keterampilan yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Keterampilan menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

mempunyai peran penting di dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan Al-qur‟an surat 

Al-„alaq ayat 4-5 menjelaskan sebagai berikut. 

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )4الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم )  (5( َعلََّم اْْلِ  
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“Yang mengajar manusia dengan pena(4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang 

belum diketahuinya(5)” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menyediakan pena sebagai alat untuk 

menulis yang didalam tulisan tersebut mengandung apa yang ingin disampaikan oleh 

penulis, dengan demikian tulisan merupakan alat penghubung manusia. Menulis 

merupakan bagian dari suatu proses untuk belajar, sebab banyak manfaat yang dapat 

diambil dalam melakukan kebiasaan menulis. 

Menulis merupakan salah satu kompetensi bahasa yang ada dalam setiap jenjang 

pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran 

bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, 

baik lisan maupun tulisan. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang berpengaruh dalam proses meningkatkan kecerdasan kognitif siswa.  

Keterampilan menulis tentu sudah dikuasai anak sejak anak mengenal huruf dan 

angka tepatnya anak sudah bisa membaca. Terdapat empat jenis menulis yaitu narasi, 

eksposisi, deskripsi, dan argumentasi salah satu dari keempat jenis kemampuan menulis 

yang terpenting yaitu menulis karangan narasi. Sebab menulis karangan narasi dapat 

mendorong siswa untuk mengungkapkan pikiran gagasan maupun pemikirannya dalam 

bahasa tulis tentang serangkaian peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari. menurut 

Ramadhanti (2017: 29) “narasi terdiri dari dua jenis yaitu narasi informatif/ ekspositoris 

dan narasi artistik/ sugestif”. 

Menulis narasi ekspositoris merupakan keterampilan produktif dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui menulis narasi ekspositoris siswa dapat 

menggali bakat dan potensi mereka, memacu peningkatan daya nalar, melatih 

konsentrasi, dan mengembangkan daya fikir dalam melihat suatu masalah atau situasi 

yang ada di sekitar lingkungan mereka. Sejalan dengan Cahyani (2012: 82) “yang 

menyatakan bahwa menulis memiliki manfaat yang begitu besar dalam membantu 

pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, kepercayaan diri serta mendorong 

kemampuan dalam mengumpulkan informasi”. 

Hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan dengan wali kelas V-a di SDN 

Lembursitu terdapat beberapa masalah pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

permasalahan yang dihadapi oleh guru kelas yaitu  siswa kurang kerja sama antar teman 
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kelompoknya, mengalami kesulitan dalam menuangkan ide dan gagasan, siswa kesulitan 

dalam menggunakan bahasa yang tepat, rendahnya kemampuan menulis (dalam 

penulisaan ejaan, tanda baca, serta penatan kalimat) serta rendahnya dalam kemampuan 

menulis narasi  ekspositoris yang disebabkan karena kurang memanfaatkan model 

pembelajaran yang bervariasi. 

Terlihat pada hasil observasi yang diamati dengan pemberian tugas kepada siswa, 

siswa diberikan sebuah teks cerita untuk dibaca (pahami) lalu dituangkan kedalam tulisan 

sebagai ide pokok cerita, serta wali kelas juga mengutarakan yang tersulit dalam 

mengajarkan keempat  kompetensi berbahasa adalah keterampilan  menulis. Pada saat 

pembelajaran berlangsung guru menggunakan metode ceramah, metode diskusi sehingga 

belum terlihat hasil yang signifikan.  

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan model pembelajaran 

yang menarik, yaitu beragam model-model pembelajaran. Model pembelajaran menurut   

Rusman (2013: 202) “bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai 

enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen”. Salah satu model 

pembelajaran kooperatif yaitu model NHT, model tersebut dapat digunakan pada saat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.  

Model pembelajaran NHT ini sebuah model pembelajaran untuk meperkuat 

kerjasama antar peserta didik dan memastikan bahwa siswa dapat menyelesikan tugasnya 

secara mandiri dan mengembangkan suatu materi yang tercakup dalam suatu pelajaran 

dan mengecek pemahaman terhadap isi pelajaran. Dalam model ini siswa diminta untuk 

bekerja sama dalam berkelompok agar terjadi pembelajaran yang aktif. Adapun langkah-

langkah model pembelajaran NHT yang dikemukan oleh Hamdayana (2017: 176) yaitu 

persiapan, pembentukan kelompok, setiap kelompok harus memiliki buku paket atau 

buku panduan, diskusi masalah, memanggil anggota nomor atau pemberian jawaban, dan 

memberikan kesimpulan. 

Keunggulan pembelajaran NHT ini telah di teliti oleh Permana (2016: 49) siswa 

menjadi aktif, baik pada saat kelompok dan saat pembelajaran berlangsung. Terlihat pada 

hasil penelitiannya yang terjadi peningkatan yang signifikan dalam pelajaran IPS di 

sekolah dasar. 
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Permasalahan dapat diatas oleh peneliti menerapkan model NHT dalam 

pembelajaran agar meningkatkan keterampilan menulis narasi ekspositoris pada siswa. 

Model NHT ini ada keterkaitan dengan keterampilan menulis sebab pada model ini 

mengandalkan pemahaman serta memajukan pembentukan kelompok aktif berfikir dan 

kreatif. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka model pembelajaran NHT 

dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan keterampilan menulis narasi ekspositoris 

di sekolah dasar, dengan penerapan model tersbut diharapkan siswa agar giat dalam 

belajar berfikir kretif serta bekerja sama dalam kelompok. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan model NHT dalam meningkatkan keterampilan menulis 

narasi ekspositoris? 

2. Bagaimana pelaksanaan pada model pembelajaran NHT di kelas V A SDN 

Lembursitu? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan keterampilan menulis narasi ekspositoris setelah 

menggunakan model pembelajaran NHT kelas V A SDN Lembursitu?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perencanaan model NHT dalam meningkatkan keterampilan 

menulis narasi ekspositoris. 

2. Mendeskripsikan pelaksaan pembelajaran dengan menggunakan model NHT di kelas 

V A SDN Lembursitu. 

3. Menjelaskan peningkatan keterampilan menulis narasi ekspositoris setelah 

menggunbakan model pembelajaran NHT di kelas V A SDN Lembursitu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penggunaan model NHT merangsang siswa untuk bekerja sama dalam 

kelompok, berpikir aktif, kreatif dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru. Dalam penelitian ini diharapkan agar menambah pengetahuan 
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serta wawasan peneliti kepada pembaca mengenai adanya penerapan model 

pembelajaran NHT untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi ekspositoris. 

2. Manfaat praktis  

Ada beberapa manfaat secara praktis yang di peroleh dalam penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan yang cocok untuk 

menggunakan model pembelajaran yang baik dan cocok di sekolah dasar. 

b. Bagi guru dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran NHT yang dapat membuat peserta didik 

berpikir kreatif. 

c. Bagi siswa, dapat meberikan pengalaman belajar yang berbeda dan menarik 

sehingga dapat mengingat materi pelajaran dan dapat meningkatakan 

keterampilan menulis narasi ekspositoris sehingga menjadi pembelajaran lebih 

aktif. 

d. Bagi penulis, dapat menambah pengalaman secara langsung sebagai calon guru 

di sekolah dasar. Terutama dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan model NHT agar mengetahui peningkatan terhadap 

keterampilan menulis narasi ekspositoris pada siswa. 

 


