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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menulis merupakan aspek berbahasa yang tidak dapat dipisahkan 

dari aspek lain dalam poses belajar yang dialami siswa selama menuntut 

ilmu disekolah. Dalam kegiatan menulis, seorang penulis harus trampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata.Dari pernyataan itu, 

dapat diketahui bahwa menulis merupakan suatu kemampuan berbahasa 

yang melibatkan berbagai ketrampilan.Hal tersebut dapat dikatakan 

demikian karena menulis merupakan ketrampilan yang memerlukan latihan-

latihan yang berkelanjutan dan terus-menerus. 

Keterampilan menulis oleh para ahli pengajaran bahasa ditempatkan 

pada tataran paling tinggi dalam proses pemerolehan bahasa. Hal ini 

disebabkan keterampilan menulis merupakan keterampilan produktif yang 

hanya dapat diperoleh sesudah keterampilan menyimak, berbicara, dan 

membaca.Hal ini pula yang menyebabkan keterampilan menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang dianggap paling sulit. 

Ketrampilan menulis merupakan keterampilan yang  sangat penting 

dalam kehidupan, tidak hanya penting dalam kehidupan pendidikan, tetapi 

juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keterampilan menulis itu 

sangat penting karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

harus dimiliki oleh seorang siswa. 
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Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran menulis adalah agar 

siswa mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pengetahuan secara 

tertulis, serta memiliki kegemaran menulis. Dengan keterampilan tersebut, 

siswa akan dapat mengembangkan kreativitasnya dan juga dapat 

menggunakannya sebagai sarana yang berharga dalam berbagai cara untuk 

belajar. Selain itu, keterampilan menulis berguna juga bagi siswa untuk 

menggali informasi baru, yang mereka dapatkan dengan baik dan 

mengintegrasikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki (skemata) siswa. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap 

muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif 

dan ekspresif. 

Siswa untuk dapat menulis memerlukan suatu proses, tidak datang 

dengan sendirinya tetap memerlukan latihan. Akan tetapi pada 

kenyataannya menulis kurang disenangi siswa atau kurang diperhatikan 

siswa, sehingga siswa mendapatkan nilai rendah saat kemampuan menulis. 

 Rendahnya nilai siswa pada kemampuan menulis Yang dialami oleh 

siswa kelas IVB SDIT As Salamah Baturetno dikarenakan, terbatasnya 

kemampuan siswa dalam menyesuaikan antara judul dengan isi paragraf, 

penggunaan kosa kata yang belum maksimal, penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang masih salah, terbatasnya kemampuan siswa dalam 

mengembangkan gagasan atau ide menjadi suatu bentuk karangan, 



3 

 

terbatasnya kemampuan siswa dalam berimajinasi dan memberi kesan hidup 

pada objek karangan. 

Selain itu, siswa juga belum bisa memaksimalkan penginderaan 

dalam menulis paragraph.Dan faktor yang paling tampak adalah masih 

digunakannya pembelajaran konvensional oleh guru yakni mengajar siswa 

secara langsung dengan memberikan judul, tema, atau topik tertentu.Siswa 

disuruh mengembangkan kerangka dan sebuah karangan.Keadaan ini 

mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran menulis di kelas dan 

membuat para siswa bosan dan jenuh dalam menerima materi 

pelajaran.Agar dapat menulis siswa perlu diacu dengan bahan ajar yang 

menarik.Untuk itu, guru perlu mencari upaya yang dapat membuat siswa 

tertarik agar siswa dapat menulis dengan baik. Dengan demikian, materi 

yang sedang diajarkan akan lebih mudah ditangkap oleh para siswa. Untuk 

itu diperlukan suatu media dan metode yang tepat dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat mengurangi kebosanan dan kejenuhan para 

siswa saat proses pembelajaran. Jenis media dan metode pembelajaran 

sanggat beragam.Peneliti menggunakan media gambar berkata kunci pada 

materi pelajaran menulis. 

Setelah peneliti menggunakan media gambar berkata kunci pada 

pelajaran menulis ada dua harapan yang akan dituju yaitu harapan untuk 

siswa dan harapan untuk guru. Harapan bagi siswa yaitu meningkatkan 

kemampuan menulis karangan dalam pembelajaran bahasa indonesia. Hal 

ini diebabkan dengan media gambar berkata kunci diduga dapat menarik 
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perhatian siswa.gambar dapat menimbulkan kreativitas siswa yang beragam 

dalam membahasakannya.  

Sedangkan harapan bagi guru adalah agar guru lebih memperhatikan 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa dalam proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran akan lebih efektif dan bermakna. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

“Apakah penggunaan media gambar berkata kunci dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis karangan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas IVB SD IT As Salamah Baturetno Kabupaten Wonogiri” 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yaitu “ untuk Meningkatkan kemampuan siswa menulis karangan  

melalui media gambar berkata kunci pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

di kelas IVB SD IT As Salamah Baturetno Kabupaten Wonogiri” 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak 

yang terlibat dalam dunia pendidikan.Manfaat dari penelitian tindakan kelas 

ini ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

1) Upaya memperbarui cara pembelajaran menulis karangan. 
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2) Upaya meningkatkan kemampuan guru dalam mengatasi kendala 

pembelajaran menulis karangan dan mengelola kelas dengan 

penggunaan media gambar berkata kunci. 

3) Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Bagi Siswa  

1) Upaya memberikan kemudahan siswa dalam menemukan ide 

tulisan dengan penggunaan media gambar berkata kunci. 

2) Upaya membangkitkan siswa agar mau dan gemar memiliki 

ketrampilan menulis karangan. 

3) Upaya memudahkan siswa mengembangkan gagasan menjadi 

bentuk karangan. 

c. Bagi Sekolah  

1) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan 

inovasi pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan 

materi menulis. 

2) Kualitas hasil pembelajaran meningkat, terutama hasil 

pembeajaran menulis karangan. 

2. Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khsanah 

dalam pembelajaran menulis karangan dan bermanfaat dalam 

pengembangan teori pembelajaran ketrampilan menulis karangan. 

 

 


