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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Dasar, 

(Depdiknas, 2006: 20) menjelaskan bahwa Standar Kompetensi Dasar Lulusan 

Mata Pelajaran bahasa Indonesia menulis adalah melakukan berbagai jenis 

kegiatan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk 

karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks 

pidato, laporan, ringkasan, paraprase, serta berbagai karya sastra untuk anak 

berbentuk cerita, puisi, dan pantun. Berpijak dari penjelasan kurikulum 

tersebut, keterampilan menulis merupakan pembelajaran yang sangat penting 

dan harus dikuasai oleh siswa. Selain itu menulis juga merupakan salah satu 

aspek keterampilan berbahasa yang sangat penting dan banyak membutuhkan 

sejumlah keterampilan. 

Untuk menulis diperlukan ketrampilan membuat perencanaan, 

menyeleksi topik, menata dan mengorganisasikan gagasan atau ide, serta 

mempertimbangkan bentuk tulisan sesuai dengan calon pembacanya. Ketika 

mengorganisasikan dan menuangkan gagasan atau ide tersebut, diperlukan 

keterampilan untuk menyajikan secara runtut menggunakan aspek kebahasan, 

seperti bentukan kata, susunan kalimat yang efektif dan penerapan ejaan dan 

tanda baca secara tepat sesuai dengan kaidah. Mulyati dkk (2005: 2.34) 

menjelaskan, karena pentingnya menulis, disetiap kurikulum menekankan 

pembelajaran sejak sekolah dasar. Lebih lanjut lagi keterampilan menulis 
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sudah diajarkan mulai sekolah dasar dari kelas satu awal pembelajaran 

semester satu, (Tarigan dkk, 2004: 5.1). Namun demikian, masih banyak 

siswa yang belum terampil menulis secara baik dan benar dikarenakan proses 

pembelajarannya tidak menarik dan membosankan. Seorang guru harus 

mampu menetapkan strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

mendorong terjadinya perbuatan siswa yang aktif, produktif, dan efisien. 

Begitu pentingnya keterampilan menulis, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi, 

bahwa keterampilan menulis segera diajarkan kepada siswa sejak dini secara 

berkesinambungan.  

Selama ini pembelajaran menulis cerita di SD Negeri 03 Nangsri 

Kebakkramat secara umum kurang optimal, cara yang dipakai oleh guru kelas 

V masih konvensional, kegiatan belajar mengajar didominasi oleh guru 

sehingga siswa tidak aktif dalam pembelajaran, sebagian  memperhatikan 

pelajaran dengan baik dan sebagian besar kurang memperhatikan. Karena guru 

dalam menyampaikan materi pada umumnya berceramah dan siswa 

mendengarkan yang mengakibatkan siswa tidak bergairah dan membosankan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas V 

ditemukan permasalahan, bahwa kegiatan pembelajaran menulis lebih 

ditekankan pada hasil tulisan dan mengabaikan proses penulisannya, guru 

kurang memperhatikan minat siswa dan kurang terjalin interaksi antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa, pembelajaran menulis disikapi sebagai 

kegiatan yang terpisah dari keterampilan berbahasa yang lain, yaitu berbicara, 

membaca dan mendengarkan. 
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Berdasarkan dari hasil pretest yang telah dilakukan oleh guru  kelas 

V SD Negeri 03 Nangsri pada ulangan dengan materi menulis cerita atau 

mengarang, diperoleh hasil belajar siswa yang masih rendah. Dari jumlah 27 

siswa hanya 9 siswa atau 33,33% siswa yang mendapat nilai sama atau di atas 

criteria ketuntasan minimal (KKM = 65) dan siswa selebihnya diadakan 

remedial. Dari hasil pretest tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 75% siswa 

masih memiliki kemampuan yang rendah dalam menulis cerita. Untuk itu 

perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan pokok 

bahasan menulis cerita.  

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia adalah dengan melalui 

kreativitas yang dimiliki oleh guru, dan dengan keinginan untuk selalu 

mencari model yang tepat agar selalu menarik minat dan menuntut siswa 

untuk belajar sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai. Pencapaian 

tujuan dalam belajar tidak lepas dari peran siswa yaitu aktifitas siswa dalam 

belajar.  Makin banyak siswa yang terlibat aktif dalam belajar, maka hasil 

belajar yang dicapai dimungkinkan akan meningkat. 

Dalam usaha meningkatkan keaktifan belajar siswa dapat dilakukan 

dengan mengadakan inovasi dalam proses pembelajaran, yaitu dengan metode 

pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran ini terdapat suatu proses 

kebersamaan yang bisa membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yang ada. Dalam pembelajaran ini terjadi suatu interaksi antar 

siswa dalam kelompok dan juga interaksi dengan guru sebagai pengajar.  
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Selain itu, diperlukan faktor-faktor pendukung, yakni motivasi yang 

tinggi, tersedianya sarana dan media yang menarik minat siswa, tersedianya 

model-model tulisan, strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan 

pengalaman siswa, serta pendekatan yang digunakan oleh guru. Penerapan 

pendekatan konstruktivisme diharapkan bisa memotivasi siswa untuk lebih 

aktif dan kreatif dalam pembelajaran sehingga diperoleh hasil belajar yang 

optimal. Di dalam proses pembelajaran siswa membangun pengetahuan dalam 

pikirannya sendiri, sedangkan guru dapat membantu proses tersebut dengan 

menggunakan berbagai teknik dan metode mengajar agar pengetahuan atau 

informasi lebih mudah dipahami oleh siswa.  

Guru dapat pula memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan dan menerapkan idenya. Selain itu, guru juga perlu menyadarkan 

siswa untuk menggunakan strateginya di dalam mengupayakan penguasaan 

dan pemahaman terhadap informasi yang diterima dalam pembelajaran. 

Pendekatan konstruktivisme mempunyai misi utama membantu siswa untuk 

membangun pengetahuannya sendiri melalui proses internalisasi, melakukan 

pembentukan kembali dan melakukan transformasi informasi yang telah 

diperolehnya menjadi pengetahuan baru.  

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Konstruktivisme 

Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Tentang Menulis Cerita 

Pada Siswa Kelas V SD Negeri 03 Nangsri Kebakkramat Tahun 2011/2012”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut:  

1. Hasil belajar bahasa Indonesia cenderung rendah, karena siswa hanya 

dipandang sebagai obyek pasif. 

2. Guru kurang memperhatikan minat dan kemampuan siswa, sehingga 

potensi menulis siswa tidak berkembang dengan baik.  

3. Pembelajaran menulis disikapi sebagai kegiatan yang terpisah dari 

keterampilan berbahasa yang lain, yakni menyimak, berbicara dan 

membaca.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan yang ditetapkan adalah pendekatan konstruktivisme terhadap 

peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia dalam menulis cerita. 

2. Pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia dibatasi 

pada kemampuan siswa dalam menulis cerita, mampu membangun 

pemahaman baru secara aktif dan memodifikasi konsep-konsep baru yang 

diterimanya, serta mampu menemukan dan menerapkan sendiri ide atau 

gagasannya dari materi yang akan dipelajari. 



 
              6

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 03 Nangsri Kecamatan 

Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.  

4. Materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktivisme adalah mata pelajaran bahasa Indonesia 

tentang menulis cerita.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan identifikasi masalah yang 

telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penerapan pendekatan konstruktivisme terhadap 

peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia tentang menulis cerita pada 

siswa kelas V SD Negeri 03 Nangsri tahun 2011/2012 ? 

2. Apakah penerapan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil 

belajar bahasa Indonesia tentang menulis cerita pada siswa kelas V SD 

Negeri 03 Nangsri  tahun 2011/2012 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui proses penerapan pendekatan konstruktivisme terhadap 

peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia tentang menulis cerita pada 

siswa kelas V SD Negeri 03 Nangsri tahun  2011/2012. 
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2. Mengetahui apakah penerapan pendekatan konstruktivisme dapat 

meningkatkan atau tidak hasil belajar bahasa Indonesia tentang menulis 

cerita pada siswa kelas V SD Negeri 03 Nangsri tahun  2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis maupun teoritis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil    penelitian   ini    dapat     memberikan    sumbangan     terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada peningkatan mutu 

pendidikan bahasa Indonesia khususnya pembelajaran menulis cerita 

melalui penerapan pendekatan konstruktivisme. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan kesastraan, terutama dalam kegiatan 

menulis cerita  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan hal yang sama 

2) Dapat mengembangkan wawasan dan pengalaman peneliti 

b. Bagi Siswa 

1) Mempermudah siswa dalam menerima materi yang diberikan 



 
              8

2)  Meningkatkan aktifitas dan kreatifitas siswa pada saat mengikuti 

kegiatan  pembelajaran 

c. Bagi Guru 

1) Memberikan informasi bagi guru dalam meningkatkan efektivitas 

pembelajaran menulis cerita 

2) Sebagai bahan masukan bahwa pendekatan konstruktivisme dapat 

dijadikan sebagai salah satu pendekatan alternative dalam 

pembelajaran menulis cerita. 

d. Bagi Sekolah 

1) Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan 

proses pembelajaran pada peningkatan mutu sekolah 

2) Sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, 

khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia 

tentang menulis cerita. 

e. Peneliti lain 

1) Dapat bermanfaat sebagai bahan masukan pengetahuan dan 

perbandingan dengan pendekatan pembelajaran yang ditelitinya. 


