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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar merupakan 

pembelajaran yang paling utama, dikatakan demikian karena dengan 

bahasalah siswa dapat menimba ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta 

informasi yang ditularkan dari pendidik. Proses tersebut terjadi sejak awal 

belajar di sekolah. Mencermati hal itu, maka guru sebagai pelaksana dan 

pengelola pembelajaran di sekolah dituntut untuk dapat merancang, 

melaksanakan dan mengevaluasi aspek-aspek yang tercakup dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mencapai kompetensi hasil belajar  

Bahasa Indonesia, dalam KTSP SD telah dirumuskan secara nasional bahwa 

pembelajaran Bahasa Indonesia dikembangkan melalui empat aspek 

ketrampilan utama yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  

Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

SD dan MI, terutama dalam aspek menulis yaitu seperti menulis karangan 

naratif dan non naratif dengan tulisan rapi dan jelas dengan memperlihatkan 

tujuan dan ragam pembaca, pemakaian ejaan dan tanda baca, kosakata yang 

tepat dengan menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta 

mengapresiasi dan berekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil sastra 

berupa cerita dan puisi. Kompetensi menulis juga diarahkan menumbuhkan 

kebiasaan menulis.  
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Salah satu pembelajaran yang terdapat pada kompetensi menulis yaitu 

menulis karangan atau mengarang. Mengarang adalah keseluruhan rangkaian 

kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui 

bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami (The Liang Gie,1995: 7).  

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan awal dalam 

pembelajaran mengarang di kelas IV MI Muhammadiyah Program Khusus 

Mojolegi Teras Boyolali. Di dalam pengamatan, peneliti menemukan bahwa 

kemampuan siswa kelas IV dalam mengarang masih kurang. Hal tersebut 

terjadi karena minimnya penggunaan media yang menarik di dalam 

pembelajaran mengarang sehingga membuat siswa merasa kurang antusias 

serta masih mengalami kesulitan untuk menentukan apa yang harus mereka 

tulis. Selain itu guru masih melaksanakan pembelajaran dengan metode 

konvensional yaitu ceramah. Kurangnya antusiasme siswa dalam 

pembelajaran, serta belum adanya inovasi dalam pembelajaran mengarang 

secara otomatis berdampak pada kemampuan mengarang yang kurang dan 

nilai pembelajaran Bahasa Indonesia yang kurang memuaskan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

memilih judul “Meningkatkan Kemampuan Mengarang dengan Menggunakan 

Unsur 5W 1H pada Kelas IV di MI Muhammadiyah Program Khusus 

Mojolegi Teras Boyolali Tahun 2011/2012”. Dengan penggunaan unsur 5W 

1H serta pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan diharapkan dapat 

meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran mengarang, sehingga 

kemampuan mengarang siswa dapat lebih baik.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya antusiasme siswa dalam pembelajaran mengarang. 

2. Belum terdapat inovasi metode pembelajaran mengarang di MI 

Muhammadiyah Program Khusus Mojolegi. 

3. Guru masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. 

4. Kurang memuaskannya nilai dalam pembelajaran mengarang. 

 

C. Pembatasan Masalah 

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

pembatasan masalah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian yaitu: 

1. Meningkatkan kemampuan mengarang siswa kelas IV di MI 

Muhammadiyah Program Khusus Mojolegi Teras Boyolali tahun 

2011/2012 

2. Penggunaan unsur 5W 1H di dalam pembelajaran mengarang. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang diajukan dalam penelitian yaitu: 

“Apakah penggunaan unsur 5W 1H dapat meningkatkan kemampuan 

mengarang siswa kelas IV MI Muhammadiyah Mojolegi Teras Boyolali tahun 

2011/2012?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini yaitu: 

1. Meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan inovasi dalam 

pembelajaran mengarang. 

2. Meningkatkan kemampuan mengarang siswa kelas IV MI Muhammadiyah 

Program Khusus Mojolegi Teras Boyolali dengan menggunakan unsur 5W 

1H 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi sumbangan bagi pengembangan pengetahuan, khususnya 

tentang pembelajaran mengarang dengan menggunakan unsur 5W 1H. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Akan diperoleh pemecahan masalah dalam penelitian ini dan 

diperoleh suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengarang siswa,  sehingga akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar. 

b. Bagi guru 

1) Mendapat pengalaman langsung meneliti dengan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan mengembangkan profesi guru dalam mengajar. 
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2) Memberi pemahaman guru mengenai masalah yang dihadapi siswa 

dalam mengarang. 

3) Memberi pangalaman guru dalam menangani masalah yang 

berhubungan dengan materi mengarang. 

c. Bagi siswa 

1) Membantu siswa dalam mengatasi masalah dalam mengarang 

2) Meningkatkan gairah dan semangat belajar siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya dalam materi 

mengarang 

3) Meningkatkan  kemampuan mengarang yang lebih baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


