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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan 

dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi 

segenap warga masyarakat. Ini artinya, melalui pendidikan tingkah laku dan 

pola pikir seseorang dapat diubah dari keadaan belum tahu menjadi tahu, dari 

keadaan tidak mampu menjadi mampu dan dari keadaan tidak memiliki 

keterampilan menjadi memiliki keterampilan. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan 

bahwa secara umum tujuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) adalah 

memberikan bekal kemampuan dasar, pengetahuan, dan keterampilan dasar 

pada peserta didik yang memiliki manfaat sesuai dengan tingkat 

perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. Terkait dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan dasar 

khususnya menulis pada pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

sangatlah penting. Dengan melalui proses pembelajaran bahasa Indonesia 

diharapkan siswa memiliki keterampilan untuk dapat menggunakan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. Artinya, guru memiliki tugas dan tanggung 

jawab untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif 

dengan harapan siswa menjadi lebih aktif dan kreatif sehingga dapat 
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menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan guna 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan.  

Bahasa tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari, karena bahasa 

berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemampuan berbahasa Indonesia 

merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, demikian 

pula dengan siswa Sekolah Dasar. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki 

peranan penting. Menurut Wahyudi (2011: 28) tujuan pembelajaran bahasa 

Indonesia di Sekolah Dasar adalah:  

(1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. (2) Menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa Negara. (3) Memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannyadengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan (4) 

Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual serta kematangan emosional dan sosial (5) Menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa. (6) Menghargai dan membanggakan sastra 

Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia.  

 

Keterampilan berbahasa meliputi keterampilan mendengarkan atau 

menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara dan keterampilan 

menulis. Dalam belajar berbahasa keempatnya harus dikuasai siswa. Baik 

dalam proses perolehannya atau penggunaannya, keterampilan tersebut saling 

berkaitan.  

Keterampilan mendengarkan atau menyimak dan keterampilan 

membaca disebut keterampilan reseptif sedangkan keterampilan  berbicara dan 

menulis disebut keterampilan produktif (Wahyudi, 2011: 35). Dari empat 
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keterampilan berbahasa tersebut, menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang paling rumit karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata dan kalimat 

melainkan mengembangkan dan menuangkan pikiran dalam suatu struktur 

tulisan yang teratur. Keteraturan tersebut dapat berupa ejaan dan pilihan kata 

yang tepat dengan urutan kata yang  benar sehingga tercipta menjadi sebuah 

paragraf. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa keterampilan menulis 

kalimat sebagai keterampilan awal sebelum menyusun sebuah paragraf. 

Kemampuan menulis dapat dicapai melalui proses belajar dan berlatih 

terus menerus. Dengan menulis seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan 

gagasannya untuk mencapai maksud dan tujuannya. Keterampilan menulis 

dapat dicapai dengan banyak latihan dan bimbingan yang intensif karena 

sifatnya yang bukan teoritis. Oleh karena itu, peranan guru sangat menentukan. 

Kemampuan keterampilan menulis untuk kelas III Sekolah Dasar, tidak hanya 

terampil membuat kalimat yang runtut dan mudah dipahami tapi siswa dituntut 

dapat menyusun beberapa kalimat sehingga membentuk satu paragraf. Hal ini 

sesuai dengan salah satu kompetensi dasar menulis dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas III Sekolah Dasar semester I yaitu, 4.1 Menyusun 

paragraf berdasarkan bahan yang tersedia dengan memperhatikan penggunaan 

ejaan. 

Dalam proses pembelajarannya, membelajarkan keterampilan menulis 

membutuhkan strategi yang tepat dan menarik. Berdasarkan  hasil observasi 

yang telah dilakukan di kelas III SDN 03 Ngadiluwih pada awal bulan 

Nopember, keterampilan menyusun paragraf siswa masih rendah. Ketuntasan 
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yang dicapai sebesar 8,3% atau hanya satu siswa yang tuntas yaitu dapat 

memenuhi nilai KKM yang telah ditetapkan. Penyajian materi yang dilakukan 

guru masih konvensional yang mengacu pada metode ceramah dengan teknik 

penugasan. Siswa terlihat mengalami kesulitan saat akan memulai membuat 

tulisan, mereka takut salah. Pemilihan kata dan penyusunannya dalam kalimat 

belum terlihat padu. Siswa sering mengulang kata terus dan lalu. Berdasarkan 

observasi tersebut, menulis merupakan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang kurang diminati dan kurang mendapat respon yang baik dari 

siswa. 

Untuk menciptakan proses belajar yang baik, guru haruslah mampu 

membuat perencanaan yang matang dengan memperhatikan karakteristik siswa 

serta menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai sehingga tercipta proses 

pembelajaran yang aktif, efisien dan menyenangkan. Dari uraian di atas, 

peneliti membuat penelitian dengan judul “Upaya meningkatkan keterampilan 

menyusun paragraf melalui strategi picture and picture dalam pelajaran bahasa 

Indonesia pada siswa kelas III SDN 03 Ngadiluwih Matesih tahun 2012/2013. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sebelum dilakukan tindakan, muncul masalah dalam proses 

pembelajaran yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang dilakukan guru masih konvensional.  

2. Siswa sulit menuangkan kata-kata dalam bentuk kalimat, kata yang 

digunakan sering diulang-ulang. 
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3. Kalimat yang dibuat siswa belum terlihat padu, kadang masih tercampur 

dengan bahasa Jawa. 

4. Siswa kurang memperhatikan penggunaan ejaan dalam menyusun paragraf. 

5. Siswa kesulitan dalam menyusun kalimat menjadi paragraf sederhana. 

6. Siswa belum mampu membedakan sebuah paragraf.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menimbulkan pemahaman yang luas maka 

diperlukan pembatasan masalah. Yang menjadi batasan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menyusun 

paragraf sederhana. 

2. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah strategi picture and 

picture. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas III SDN 03 Ngadiluwih, 

Matesih tahun 2012/2013. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam  

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah strategi picture and picture dapat meningkatkan keterampilan 

menyusun paragraf dalam pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN 

03 Ngadiluwih Matesih tahun 2012/2013?”. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengubah pelaksanaan pembelajaran konvensional. 

b. Memperoleh pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. 

c. Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

d. Meningkatkan intensitas belajar menyusun paragraf. 

e. Menuntaskan nilai KKM. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan 

menyusun paragraf melalui strategi picture and picture dalam pelajaran 

bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN 03 Ngadiluwih Matesih tahun 

2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai masukan terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan dalam menyusun paragraf dan sebagai bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Sebagai sarana untuk membantu siswa dalam mengungkapkan pikiran 

menjadi kalimat sehingga dapat meningkatkan keterampilan menyusun 
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paragraf pada pelajaran bahasa Indonesia dan sebagai sarana untuk 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan.   

b. Manfaat bagi guru 

Sebagai sarana untuk mempermudah guru dalam meningkatkan 

keterampilan siswa khususnya dalam menyusun paragraf pada pelajaran 

bahasa Indonesia. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah agar dapat meningkatkan fasilitas 

pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa dan guru guna meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan.    

d. Manfaat bagi peneliti 

Sebagai ajang kreatifitas dalam membuat media pembelajaran dan 

memilih media gambar khususnya dalam meningkatkan keterampilan 

menyusun paragraf. 

 

    

 

 

 

 

 

 


