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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemampuan berbahasa anak adalah suatu hal yang sangat penting, 

karena dengan bahasa tersebut, anak dapat berkomunikasi dengan orang lain. 

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang mengkomunikasikan kebutuhan, 

pikiran,  dan perasaannya melalui bahasa termasuk pada siswa di SMP 

(Sekolah Menengah Pertama). Pada siswa di SMP, bahasa yang digunakan 

masih terbatas dalam bahasa-bahasa yang sering didengar melalui kehidupan 

sehari-hari. namun, mereka  belum dapat  memanfaatkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu bidang pengajaran yang 

membantu hal tersebut. Selain itu, pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

bidang pengajaran yang bisa  digunakan untuk perkembangan bagi  siswa. 

Termasuk cara seorang siswa bisa mengembangkan kemampuannya dalam 

mengelola bahasa dan menggunakannya dengan baik.  

Terlebih dalam kehidupan sehari-hari para pendidik memiliki satu 

kebiasaan unik dan tidak dapat ditinggalkan sampai saat ini yakni mengajar 

dengan menggunakan paradigma lama. Paradigma ini  berisikan tentang  guru 

yang lebih aktif dalam mencarikan berbagai sumber bahan pokok dan 

pencapaian materi padahal saat ini guru sudah diberikan sebuah kurikulum 

baru  yang isinya bahwa saat ini guru hanya difungsikan sebagai fasilitator 

(KBK, 2006: 3). Akibatnya kemampuan seorang anak didik tidak dapat 
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sepenuhnya digali. Menurut Hadori (dalam Suryobroto, 1997: 33),  metode 

mengajar adalah kesatuan langkah kerja yang dikembangkan oleh guru 

berdasarkan pertimbangan rasional tertentu. Semakin tepat metode yang 

digunakan, akan semakin tinggi tingkat kemampuan siswa dalam mengelola 

berbagai macam kebahasaan yang ada, karena metode tersebut akan menarik 

siswa untuk berinteraksi dengan kegiatan kebahasaan yang ada .  

Pengajaran di sekolah ada banyak metode yang dianggap baik bagi 

pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik anak. Hal inilah yang 

mempengaruhi guru atau pengajar untuk memilih metode atau cara pengajaran 

yang tepat untuk mengembangkan mata pelajaran yang diajarkannya. 

Lingkungan belajar mengajar yang sehat serta suasana yang mendukung dapat 

mempengaruhi kemampuan siswa dan guru dalam belajar mengajar. 

Khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia yang secara nyata dapat 

menumbuh kembangkan munculnya perasaan  antara siswa dan guru di dalam 

kelas. Di dalam KBM (kegiatan belajar mengajar) guru dan siswa harus saling 

berinteraksi, agar dapat saling mengisi dan melengkapi komponen belajar 

mengajar.  Selain sebagai motivator, guru juga berperan sebagai penggerak 

siswa dimana siswa diharapkan dapat lebih maju dengan materi yang sedikit 

diuraikan oleh guru. Sarana prasarana serta dukungan yang lebih dari guru 

dapat juga memotivasi siswa agar lebih mengetahui makna suatu hal.  

 Di zaman seperti saat ini kita semakin mudah dan gampang untuk 

menemukan sebuah alat bantu agar pengajaran di sekolah dapat lancar serta 

siswa dapat selalu aktif dan tidak jenuh untuk berada di dalam kelas. Oleh 
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sebab itulah guru harus memerlukan alat bantu  untuk memperlancar dalam 

pengajaran. 

 Arsyad (2002: 04) menyatakan bahwa sebuah alat yang membawa pesan 

atau informasi yang membawa tujuan instruksional atau lainnya dengan 

maksud membawa pengajaran disebut dengan media pengajaran. Sedangkan 

Russ Effendi (1991: 281) berpendapat media pembelajaran adalah cara 

mengajar atau cara penyampaian materi pada siswa untuk setiap pelajaran. 

Hasibuan dan Mudjiono (1995:3) berpendapat bahwa alat merupakan bagian 

dari perangkat dan cara dalam pelaksanaan KBM. Selain itu, metode itu 

dipilih juga agar dapat memunculkan kreativitas anak dalam suatu hal. 

Di zaman yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai media yang 

semakin canggih ini banyak dugaan bahwasanya tidak semua pendidik  bisa 

memilih atau menggunakan metode yang sesuai dengan keadaan dan tempat 

siswa tersebut berada. Penggunaan media dapat juga mempengaruhi semua 

aktifitas dan perkembangan siswa dalam menerima ataupun membayangkan 

dalam sebuah imajinasi. Salah satu media yang jarang  digunakan tapi mudah 

ditemukan adalah media gambar. 

Media gambar dipilih karena gambar secara tidak langsung akan 

mempengaruhi keingintahuan siswa tentang suatu hal. Karena selain harganya 

yang murah, gambar juga dapat dikreasikan dan di dapatkan dengan mudah 

serta dapat membantu guru dalam pengajaran di kelas (Kosasih,  2004: 100). 

Selain sebagai media pembelajaran, media gambar juga dapat dijadikan 

sebagai alat untuk memperjelas suatu permasalahan  dalam bidang apapun 
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sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Gambar yang 

disajikan dan yang dipilih adalah gambar yang memenuhi kriteria pragmatik, 

gambar tersebut dipilih dengan tujuan untuk melatih keterampilan menulis 

siswa. Media gambar dipilih karena gambar secara tidak langsung akan 

mempengaruhi keingintahuan siswa tentang suatu hal. 

Gambar juga dapat dijadikan sebuah alat untuk mengungkapkan sesuatu 

melalui kegiatan menulis. Kegiatan menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, secara tidak langsung atau  

saling bertatap muka ( face to face) melainkan melalui alat atau media yang 

dinamakan tulisan (Kurniawan dalam Kosim. 2007: 21). 

Salah satu keterampilan berbahasa yang dapat dihubungkan dengan  

media gambar adalah menulis. Menulis selain sebagai kegiatan kreativitas 

juga merupakan kegiatan produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis,  

penulis juga harus bisa memanfaatkan bahasa dan kosakata yang 

diperolehnya. Penulis juga harus memahirkan kegiatan menulis tersebut dalam 

latihan –latihan tertentu sehingga dapat benar-benar menguasai keterampilan 

menulis tersebut. Menulis selain dapat menjadi ajang sebuah kreativitas juga 

dapat menjadikannya sebagai penyampai gagasan tentang suatu hal. Salah satu 

cara untuk meningkatkan proses belajar mengajar menulis teks deskripsi 

adalah dengan mengubah metode atau pola ajar yang digunakan oleh guru. 

Dalam hal ini pola ajar yang dilakukan adalah dengan menggunakan media 

gambar sebagai media pembelajaran untuk membantu dalam pembelajaran. 
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Hal ini disesuaikan dengan kondisi anak yang sangat rendah dalam kegiatan 

menulis deskripsinya. Sebagai contoh adalah data berikut ini: 

”Sebagai anak desa aku sangat senang sekali dalam berenang. Apalagi 
rumahku dekat dengan sungai, aku hampir tiap hari kalau sungai tidak kering 
pasti berenang.” 

Data tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang terampil dalam menulis 

deskripsi. Setelah ditelaah anak didik harus dibantu dengan menggunakan alat 

bantu dalam pembelajaran. 

Sebuah media atau alat bantu dapat dijadikan sebagai alat untuk 

membantu dan membenahi serta menggali potensi anak tersebut dalam 

keterampilan berbahasa. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa guru-guru di 

SMP Negeri 1 Andong masih belum ada yang  menggunakan media 

pembelajaran. Dengan penelitian ini, peneliti mengajukan suatu media 

pembelajaran yang mempergunakan media yang mudah ditemukan yaitu 

media gambar. Selain hal diatas ada pula hal lain yang mendorong penelitian 

ini yakni kemungkinan pada saat di sekolah dasar materi yang diajarkan 

kurang tentang jenis-jenis paragraf, buku-buku di perpustakaan yang kurang 

lengkap, kurangnya minat membaca siswa, serta kurangnya minat belajar 

siswa terhadap bahasa Indonesia terutama keterampilan menulis. 

Berdasarkan sedikit latar belakang tersebut, maka peneliti memilih judul 

”Pemanfaatan Media Gambar sebagai Sarana Peningkatan Kemampuan 

Menulis Deskriptif pada Siswa  Kelas VII SMP Negeri I Andong,  Kecamatan 

Andong, Kabupaten Boyolali”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah  penelitian ini adalah  

1. Apakah dengan pemanfaatan media pembelajaran melalui media 

gambar dapat meningkatkan ketrampilan menulis deskripsi  siswa? 

2. Bagaimana keaktifan dan perhatian siswa di dalam KBM setelah 

diberikan media gambar sebagai alat bantu pembelajaran?         

3. Bagaimanakah persepsi dan kesan siswa terhadap media 

pembelajaran media gambar?  

 

C. Tujuan Penelitian  

   Tujuan penelitian ini  adalah  

1. Ingin mengetahui manfaat pemanfaatan media pembelajaran 

melalui media gambar di kelasVIIa, yang dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi  siswa. 

2. Ingin mengetahui kemampuan menulis deskripsi siswa kelas 

VIIa setelah diberikan media gambar.      

3. Ingin mengetahui keaktifan dan perhatian siswa di dalam KBM 

setelah diberikan media gambar sebagai alat bantu 

pembelajaran.       
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan konseptual dalam 

pengembangan metode dan penggunaan media dalam pengajaran. Manfaat 

yang dapat diambil dari penelitian ini adalah  

1. Bagi Siswa : 

a. Siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dalam 

menulis deskripsi. 

b. Siswa dapat mengembangkannya dalam  kegiatan dalam 

KBM. 

c. Dengan media gambar siswa dapat menjadikannya sebagai 

alat untuk membantu keterampilan menulis. 

2. Bagi Guru : 

a. Sebagai bahan tambahan dalam wawasan media 

pembelajaran untuk peningkatan kegiatan KBM di dalam 

kelas. 

b. Sebagai sumber informasi bagi guru dalam pengembangan 

serta peningkatan pembelajaran siswa. 

c. Sebagai penambah informasi tentang berbagai macam 

media pembelajaran yang mudah dan efisien. 

3. Bagi Sekolah : 

a. Sebagai tambahan dalam penyediaan sarana prasarana 

dalam kegiatan pembelajaran 

b. Sebagai referensi dalam informasi media pembelajaran. 




