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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan pada dasarnya adalah proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat menghadapi perubahan dalam 

kehidupannya kelak. Melalui pendidikan, manusia dapat meperoleh 

pengetahuan, kemampuan, dan kreatifitas terhadap ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK). Selain itu, pendidikan juga dapat mengurangi kebodohan, 

kemiskinan, dan keterbelakangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. 

(Widyaninggar, 2009:1) 

       Keberhasilan dalam dunia pendidikan di abad ke-21 akan tergantung pada 

sejauh mana pengembangan ilmu pengetahuan itu dilaksanakan. Oleh karena 

itu bidang pendidikan harus terus mendapatkan perhatian, penanganan, dan 

prioritas  lebih baik dari pemerintah, elemen masyarakat pada umumnya, dan 

pengelola pendidikan pada khususnya. (Widyaninggar, 2009:1) 

       Oleh karena itu pemerintah mencanangkan kegiatan wajib belajar 12 

tahun yang dimulai pada jenjang SD hingga SLTA (Edi Basuki, 2011:online). 

Dari Sekolah Dasar siswa diberikan motivasi untuk melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yakni SLTP. Setelah jenjang 

SLTP siswa diwajibkan untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yakni 

SLTA. Hal ini dilakukan agar siswa atau penerus masa depan Negara tidak 

ketinggalan dengan Negara lain yang notabene lebih maju dari Negara 
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Indonesia. Kita tengok saja bagaimana Negara Malaysia yang dahulu adalah 

Negara yang tertinggal dibandingkan dengan Indonesia, kini menjadi Negara 

yang jauh lebih maju daripada Indonesia. 

       Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah salah satu pembelajaran yang 

wajib diajarakan pada tiap jenjang pendidikan di Indonesia baik SD, SLTP, 

SLTA, maupun di perguruan tinggi sekalipun. Salah satu alasan mengapa 

Bahasa Indonesia harus dipelajari karena kemampuan berbahasa merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat sebagian Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi itu berbentuk referensi berbahasa Indonesia, maka 

Sekolah Dasar memasukkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan. 

       Bahasa merupakan alat komunikasi antarmanusia berupa bunyi simbol 

yang mengandung makna. Dengan bahasa, manusia dapat mengaktualisasikan 

pikiran dan perasaannya, serta dapat berinterakasi dengan sesamanya untuk 

berbagai keperluan hidup. Demikian pula bahasa Indonesia, sebagai sebuah 

bahasa, peran dan fungsinya tidak akan jauh berbeda dengan hal tersebut. 

Itulah sebabnya, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah harus 

mengaitkan dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi (Anonim, 2012 

online). Oleh karena itu, pendekatan dan metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran berpedoman pada fungsi bahasa tersebut, yaitu metode atau 

pendekatan komunikatif.  
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       Berdasarkan hasil pengamatan awal di SD Negeri Karangasem 2 

Surakarta, peneliti mengamati kondisi siswa kelas IV berjumlah 36 siswa yang 

terdiri atas 21 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Peneliti mengamati 

kurangnya kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengerjakan tugas bahasa 

Indonesia terutama menulis cerita. Menurut hasil wawancara peneliti dengan 

guru, sebagian besar siswa kurang mampu menuliskan apa yang ada dalam 

pikirannya karena kosakata yang dimiliki siswa masih rendah. Apabila hal ini 

terus menerus dilakukan maka dikhawatirkan keterampilan siswa dalam 

menulis akan semakin rendah karena masih kurangnya kosakata yang dimiliki 

siswa. Selain itu penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai dengan 

EYD masih sangat rendah. Berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatasi 

kurangnya kemampuan menulis cerita digunakan strategi pembelajaran 

Picture and Picture.  

       Menurut hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, masalah 

rendahnya aktivitas dan kemampuan siswa dalam menulis cerita disebabkan 

oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi rendahnya konsentrasi siswa dalam belajar, kemampuan yang 

dimiliki siswa dan kreativitas yang dimiliki oleh guru dikarenakan terkendala 

masalah media yang akan dipergunakan. Faktor eksternal meliputi sarana dan 

prasarana sekolah yang mendukung proses pembelajaran, metode dan strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam KBM. Berdasarkan 

pengamatan awal jumlah ketuntasan mata pelajaran bahasa Indonesia dari 

KKM yang ditentukan adalah 70. Siswa yang belum tuntas adalah 38 % dari 
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seluruh siswa kelas IV. Sedangkan yang mencapai ketuntasan adalah 62 %. 

Begitu pula dengan aktivitas siswa yakni 1) Memperhatikan gambar 13,88%, 

2) Menulis cerita 11,11%, 3) Menaruh minat 8,33%, 4) Bertanya 2,77%, 5) 

Semangat belajar 8,33%.  Evaluasi yang digunakan guru untuk mengukur 

keberhasilan proses pembelajaran belum maksimal. Di samping itu guru 

kurang kreatif dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat 

untuk mengembangkan kemampuan menulis siswa. Penggunaan media dalam 

pembelajaran sangat minim. Karena guru hanya menuntut siswa untuk 

berimajinasi dalam menulis cerita. Padahal apabila guru kreatif dalam 

menerapkan media yang dapat menarik minat siswa maka kemampuan siswa 

akan meningkat. 

       Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa aktivitas dan kemampuan 

menulis cerita siswa di SD Negeri Karangasem 2 belum memberikan hasil 

yang memuaskan. Menulis cerita merupakan kegiatan untuk mengekspresikan 

dan menuangkan perasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman 

yang dimiliki oleh siswa. Atas dasar uraian di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Aktivitas dan  Kemampuan Menulis Cerita 

Bahasa Indonesia Melalui Strategi Picture and Picture Pada Siswa Kelas 

IV di SD Negeri Karangasem 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 
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1. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis cerita. 

2. Kurang tepatnya metode pembelajaran yang dipilih guru sehingga 

mempengaruhi kreativitas siswa dalam menulis cerita. 

3. Guru belum menggunakan strategi pembelajaran inovatif diantaranya 

Picture and Picture. Karena keterbatasan kemampuan guru dalam 

menggunakan strategi inovatif. 

4. Guru belum menggunakan media yang menarik bagi siswa, karena guru 

hanya mengandalkan imajinasi siswa dalam menulis cerita. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, 

maka perlu diadakannya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Karangasem 2 Surakarta. 

2. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Karangasem 2 

Surakarta semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Subjek pelaku tindakan adalah guru kelas yang dibantu secara aktif oleh 

peneliti. 

4. Penelitian dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran Bahasa 

Indonesia berlangsung. 

5. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian adalah strategi 

Picture and Picture (PAP). 
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6. Peningkatan aktivitas dan kemampuan menulis cerita dapat dilihat dari 

hasil tes dan non tes setelah menggunakan strategi pembelajaran Picture 

and Picture (PAP). 

 

D. Rumusan Masalah 

       Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian 

tindakan  kelas ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah dengan penerapan strategi pembelajaran Picture and Picture dapat 

meningkatkan aktivitas menulis cerita siswa kelas IV SD Negeri 

Karangasem 2 Surakarta? 

2. Apakah dengan  penerapan strategi pembelajaran Picture and Picture 

dapat meningkatkan kemampuan menulis cerita siswa kelas IV SD Negeri 

Karangasem 2 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam menulis cerita melalui penerapan strategi pembelajaran 

Picture and Picture siswa kelas IV SD Negeri Karangasem 2 Surakarta. 

2. Meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dalam bidang menulis cerita melalui penerapan strategi pembelajaran 

Picture and Picture siswa kelas IV SD Negeri Karangasem 2 Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretik  

a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan khususnya 

tentang aktivitas dan kemampuan menulis cerita melalui penerapan 

strategi pembelajaran Picture and Picture siswa kelas IV SD Negeri 

Karangasem 2 Surakarta. 

b. Memberikan kontribusi bahwa kreativitas dan kemampuan menulis 

cerita pada siswa kelas IV dapat ditingkatkan melalui strategi 

pembelajaran Picture and Picture siswa kelas IV SD Negeri 

Karangasem 2 Surakarta. 

2.  Manfaat Praktis  

a.  Manfaat Bagi Siswa  

1) Meningkatkan aktivitas belajar, dalam mengerjakan tugas mandiri 

maupun kelompok dalam menulis cerita pada kelas IV SD Negeri 

Karangasem 2 Surakarta. 

2) Meningkatkan keberanian siswa dalam menuangkan ide, gagasan 

dalam bentuk tulisan melalui cerita berdasarkan imajinasi, 

pengalaman, kreativitas lainnya. 

3) Melatih siswa dalam mengembangkan pengetahuan, cerita, dan 

kreativitas lainnya dalam bentuk tulisan. 

4) Meningkatkan penguasaan materi Bahasa Indonesia melalui 

menulis cerita yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  
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b.  Manfaat Bagi Guru  

1) Memberikan pengetahuan baru tentang pembelajaran yang  

inovatif.  

2) Memberikan gambaran bagi guru tentang pentingnya strategi 

pembelajaran Picture and Picture terkait dengan peningkatan 

aktivitas dan kemampuan menulis cerita. 

3) Meningkatkkan kinerja guru melalui perbaikan kualitas  

pembelajaran dengan menerapkan variasi model pembelajaran.   

c.  Manfaat Bagi Sekolah  

       Dengan adanya pembelajaran yang inovatif strategi pembelajaran 

Picture and Picture, maka dapat mewujudkan siswa yang aktif, 

memiliki kemampuan yang tinggi khususnya dalam menulis cerita 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang signifikan, sebagai 

indikator adanya peningkatan kualitas sekolah tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


