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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional/Negara yang sangat penting 

peranannya bagi rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan satu-

satunya bahasa yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antar suku 

bangsa yang berbeda adat, bahasa, maupun kebudayaannya di negara 

tercinta ini, sehingga dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. 

Dalam pendidikan, bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat 

penting. Karena bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam 

kegiatan belajar mengajar dan sebagai pengantar dasar setiap mata 

pelajaran. Pada pembelajaran bahasa Indonesia haruslah berisi usaha-usaha 

yang dapat membawa serangkaian keterampilan. Keterampilan tersebut erat 

hubungannya dengan proses-proses yang mendasari pikiran. Semakin 

terampil seseorang berbahasa semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. 

Keterampilan tersebut meliputi keterampilan berbicara, membaca, 

menyimak, dan menulis.  

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat penting 

dalam kehidupan. Keterampilan menulis itu sangat penting karena 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh 

seorang siswa. Dengan menulis siswa dapat mengungkapkan atau 

mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang 

1 



2 
 

dimiliki. Selain itu, dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa 

dalam menulis. 

 

Seperti yang dikatakan H.G. Tarigan (2008: 22) bahwa menulis ialah:  

“.. menurunkan atau melukiskan lambang grafik yang menggambarkan 
suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat 
membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami 
bahasa dan gambar grafik tersebut”.  

 
Karangan adalah ciptaan atau hasil mengarang yang berupa cerita atau 

buah pena. Karangan dapat dikatakan baik bila cerita disajikan secara 

berurutan. (Umri Nur’ainiIndriyani, 2008: 82). Mengarang pada perinsipnya 

adalah bercerita tentang sesuatu yang ada pada angan–angan penceritaan itu 

dapat dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Setiap manusia 

semuanya diciptakan sebagai pengarang. Berdasarkan observasi awal yang 

peneliti lakukan bahwa materi karangan deskripsi kelas V di SD Negeri 

Pondok III Nguter Kabupaten Sukoharjo, dapat diketahui kemampuan 

menulis terutama dalam menulis karangan deskripsi masih rendah.  Dari 

penilaian terhadap tugas menulis deskripsi diperoleh bahwa hasil nilai siswa 

dibawah 70 berjumlah 11 siswa atau 60 %, dan siswa yang mendapat nilai 

diatas 70 berjumlah 7 siswa atau sekitar 40 % dari total keseluruhan siswa 

18 orang. Sehingga banyak siswa yang tidak mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang sudah 

ditetapkan dengan nilai 70.  

Dari hasil wawancara dengan guru diketahui rendahnya kemampuan 

menulis karangan deskripsi siswa disebabkan antara lain karena guru kurang 
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memberi kesempatan siswa dalam kegiatan menulis karangan deskripsi. 

Kurangnya pembagian waktu pembelajaran untuk menulis karangan 

deskripsi membuat siswa jarang untuk berlatih dan tugas untuk menulis 

karangan deskripsi juga jarang diberikan. Selain itu media dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi juga belum tersedia sehingga 

siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan metode yang 

digunakan guru dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi kurang 

bervariasi. Pemecahan masalah tersebut yaitu dengan memilih media yang 

tepat dalam pembelajaran dan peneliti memilih menggunakan media gambar 

seri untuk dapat menarik perhatian siswa dalam menulis karangan deskripsi. 

Penelitian tentang Peningkatan Keterampilan Menulis Deskripsi 

dengan Media Gambar Seri Siswa SD Negeri Pondok III Nguter Kabupaten 

Sukoharjo belum pernah diteliti oleh orang lain. Selain itu, pembelajaran 

menulis deskripsi yang berlangsung disana hanya berkisar tentang 

pemberian materi berdasarkan cerita non gambar yang menuntut siswa 

mengembangkan kreatifitasnya menulis deskripsi tanpa media apapun. Atas 

dasar itu, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap 

permasalahan di atas, mengingat berbagai nilai positif yang terkandung 

dalam gambar seri . Wajar rasanya apabila media tersebut digunakan dalam 

pembelajaran menulis deskripsi, penelitian diharapkan membawa dampak 

positif bagi guru dan siswa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran menulis deskripsi di sekolah tersebut. 
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Berkaitan dengan itu semua, peneliti mengadakan penelitian tentang 

“Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Dengan Menggunakan Media Gambar Seri Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri Pondok III Nguter Kabupaten  Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. 

 
B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka 

masalah yang timbul dalam pembelajaran dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut:  

1. Siswa belum mampu mengekspresikan ide, gagasan, ataupun pendapat 

mereka dalam bentuk tulisan; 

2. Siswa kurang tertarik dalam kegiatan menulis; 

3. Siswa belum mampu memilih kosakata yang tepat; 

4. Siswa mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran; 

5. Guru kurang mampu menggunakan media yang bervariasi dan menarik; 

6. Guru kurang mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Agar pembatasan masalah mengarah pada tujuan yang akan dicapai, 

maka dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah dibuat batasan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Materi pembelajaran yang diberikan hanya pada materi menulis, 

khususnya menulis karangan deskripsi; 

2. Pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Pondok III 

Nguter Kabupaten Sukoharjo; 

3. Penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan deskripsi. 

 
D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah dengan penggunaan media 

gambar seri dapat meningkatkan menulis karangan deskripsi dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Pondok III 

Nguter Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 201I/2012 ?  

 
E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis karangan 

deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia melalui penggunaan media 

gambar seri pada siswa kelas V SD Negeri Pondok III Nguter Kabupaten 

Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012. 

 
F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat 

teoritis maupun praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya 

khasanah para guru untuk menggunakan media gambar seri dalam 

penyampaian materi menulis karangan. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:  

a. Bagi Siswa  

1) Dengan diterapkan media gambar seri, pembelajaran menulis siswa 

SD akan lebih bermakna dan lebih optimal. Untuk meningkatnya 

kemampuan proses dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi. 

2) Dapat membiasakan diri berpikir logis mengenai hubungan sebab 

akibat serta dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran pada 

menulis karangan deskripsi. 

3) Melatih siswa untuk mengembangkan suatu ide ataupun gagasan 

dalam bentuk tulisan. 

b. Bagi Guru  

1) Meningkatnya kinerja guru karena dengan media gambar seri dapat 

mengefektifkan waktu pembelajaran. 

2) Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

sehingga dapat  menarik perhatian siswa.  
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c. Bagi Sekolah  

1) Adanya peningkatan sekolah dalam hal kualitas, baik dari segi guru 

maupun siswanya. 

2) Adanya peningkatan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. 
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