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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan di Sekolah Dasar merupakan suatu proses 

pendidikan yang paling penting dalam perkembangan kehidupan anak. Hal ini 

dikarenakan Sekolah Dasar merupakan sumber pendidikan yang pertama dan 

utama bagi anak-anak untuk memperoleh ilmu. Di Sekolah Dasarlah anak-

anak pertama kali mendapat bimbingan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan 

secara formal dari seorang guru. Pendidikan di Sekolah Dasar dikatakan 

penting karena sifat dasar anak yang mudah menerima dan memproses 

informasi sejak dini. Hal ini menyebabkan keberhasilan pendidikan anak di 

Sekolah Dasar akan menentukan  keberhasilannya di sekolah lanjutan. 

Perhatian lebih dan khusus yang diberikan pada proses pendidikan di 

Sekolah Dasar sangat di perlukan agar siswa bisa menjalani proses 

pendidikan yang baik dengan hasil yang memuaskan. Setiap siswa harus 

dapat memperoleh pendidikan secara maksimal. Hal ini sangat diperlukan 

untuk bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan 

mampu untuk bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. 

Berdasarkan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP), standar 

kompetensi bahan kajian bahasa Indonesia diarahkan kepada penguasaan 

empat keterampilan berbahasa, yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat keterampilan ini menjadi faktor pendukung dalam 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan pendapat, baik secara lisan maupun 
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secara tertulis, sesuai dengan konteks komunikasi yang harus dikuasai oleh 

pemakai bahasa. 

Permasalahan yang terjadi di kelas IV SD Negeri 1 Jatipurwo pada 

saat ini adalah siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya pada keterampilan menulis narasi, hal ini dikarenakan 

guru hanya menjejali siswa dengan teori – teori tentang menulis, cara 

menulis, ketentuan – ketentuan menulis sementara teori – teori tersebut jarang 

dipraktikan. Pembelajaran yang konvensional seperti ini tentu saja jarang atau 

bahkan tidak menggunakan media, padahal pemanfaatan media sangat 

berperan penting terhadap pencapaian kualitas pembelajaran.  Pada 

pembelajaran sebelumnya guru hanya memberikan tema yang harus 

dikembangkan siswa. Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan paragraf. Akibatnya nilai rata – rata keterampilan menulis 

narasi baru mencapai 54,86 sedangkan target rata – rata kelas dari guru adalah 

70,00 sebagai patokan keberhasilan pembelajaran menulis narasi. 

 Menurut pengamatan peneliti, minat belajar siswa terhadap 

pembelajaran menulis narasi sangat rendah. Hal inilah yang mempengaruhi 

rendahnya hasil keterampilan menulis narasi siswa. Siswa kesulitan 

mengembangkan paragraf saat menulis narasi. Hal ini disebabkan karena guru 

cenderung hanya menyampaikan materi atau teori menulis. Guru belum 

menggunakan media saat mengajar, guru hanya memberikan tema yang harus 

dikembangkan siswa sendiri menurut pengalaman pribadi mereka. Dan guru 

kurang mampu membangkitkan suasana pembelajaran yang menarik sehingga 

siswa mudah merasa bosan. Pada dasarnya mata pelajaran Bahasa Indonesia 
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bukanlah mata pelajaran yang sulit jika penyampaian materi tepat dan 

menarik bagi siswa. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Robertus Angkowo dan A. Kosasih, 

diperkuat dengan kesimpulan dari beberapa peneliti terdahulu seperti Norma 

Farida Ariani (2010), Elok Oktianingrum Widayanti (2011), Deni Puspitasari 

(2011), dan Nisa Cahyanul Fidin (2010) yang menyatakan bahwa sebelum 

penggunaan media gambar terjadi kesenjangan antara hasil belajar siswa 

dengan nilai batas ketuntasan. Maka penggunaan media gambar seri mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan meningkatnya motivasi belajar 

siswa dapat mendorong meningkatkan keterampilan menulis narasi. Hal itu 

dikarenakan siswa dapat lebih menikmati pembelajaran sehingga penggunaan 

media gambar seri terbukti mampu meningkatkan keterampilan menulis, 

keterampilan berbicara dan kemampuan bercerita peserta didik, sehingga 

hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian berjudul “Upaya 

Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

dengan Media Gambar Seri Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Jatipurwo 

Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012”  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis  

dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 
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Apakah penggunaan media gambar seri dapat meningkatkan keterampilan 

menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri I Jatipurwo Tahun Pelajaran 

2011/2012?  

C. Tujuan Penelitian 

Memahami perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan : 

1. Tujuan Umum : 

Mendiskripsikan proses pembelajaran keterampilan menulis narasi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan pemanfaatan media gambar seri untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri 

I Jatipurwo Tahun Pelajaran 2011/2012.  

2. Tujuan Khusus : 

Untuk mengetahui apakah penggunaan media gambar seri dapat 

meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD Negeri 

I Jatipurwo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Dapat memberikan masukan secara teoritis tentang upaya 

meningkatkan keterampilan menulis narasi dengan menggunakan 

media gambar seri. 

b. Secara teoritis dapat memberikan masukan untuk pengembangan 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi menulis narasi. 

2. Manfaat praktis  

a. Manfaat bagi siswa  
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1) Penggunaan media gambar seri dapat mengembangkan daya 

kreativitas dan imajinasi. 

2) Mengembangkan fungsi otak kanan yang berisi semangat, 

spontanitas, emosi, warna, imajinasi, gairah, dan kegembiraan 

dimana unsur – unsur tersebut merupakan faktor pendukung yang 

bisa meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa. 

3) Mengembangkan daya konsentrasi dan rasa percaya diri siswa akan 

kemampuannya menulis narasi.  

b. Manfaat bagi guru  

1) Untuk mengembangkan penggunaan media pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya materi menulis narasi dengan menggunakan 

media gambar seri. 

2) Menambah wawasan baru.  

3) Menambah semangat dalam mengajar.  

c. Manfaat bagi sekolah  

1) Terciptanya situasi belajar menulis narasi yang kreatif dan 

menyenangkan di sekolah. 

2) Terciptanya persaingan yang sehat dalam menulis, dalam mengisi 

majalah dinding dengan hasil menulis narasi siswa, sehingga 

majalah dinding semakin semarak. 


