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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi (BSNP, 2006). Untuk berbahasa dengan baik dan 

benar, maka diperlukan pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia. 

Pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek 

penting yang perlu diajarkan kepada siswa di sekolah. Oleh karena itu pemerintah 

membuat kurikulum bahasa Indonesia yang wajib untuk diajarkan kepada siswa 

pada setiap jenjang pendidikan, yakni dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan Perguruan Tinggi (PT). 

Menulis adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa yang penting 

dalam kehidupan. Hampir semua aktivitas komunikasi yang dilakukan tidak dapat 

dilepaskan dari sarana tulis-menulis. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan Sahrir (2011) bahwa pemikiran, pengalaman dan cerita seseorang 

dapat disampaikan kepada orang lain melalui media tulisan. Dalam menulis siswa 

dituntut untuk membuat karangan yang berkualitas sehingga gagasan yang 

dikemukakan dapat ditangkap oleh pembaca. Pengalaman peneliti mengajar di 

SDN 2 Karangnongko kesulitan siswa dalam menulis terlihat ketika siswa diminta 

untuk menulis cerita atau karangan, mereka sering mengeluh dan terlihat bingung 
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dengan apa yang ingin mereka tulis. Mereka mengalami kesulitan dalam 

menyusun kalimat, kurang menguasai tata bahasa, dan kurang mampu 

mengembangkan kemampuan bernalar dalam berbahasa. Kesulitan tersebut 

menyebabkan mereka kurang mampu menyampaikan pikiran, gagasan dengan 

baik sehingga siswa menjadi enggan untuk menulis.  Penyebab rendahnya prestasi 

belajar siswa dalam pembelajaran menulis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain : 

a. Kurangnya minat dan motivasi siswa terhadap kegiatan menulis. 

b. Pengembangan strategi pembelajaran yang kurang membangkitkan daya 

imajinasi dan kreativitas siswa dalam berbahasa maupun bersastra. 

c. Media yang digunakan dalam pembelajaran yang kurang sesuai sehingga 

siswa kurang bersemangat dalam belajar.  

 Sebelum melakukan penelitian, dilakukan tes formatif. Dari tes tersebut 

diperoleh hasil tulisan siswa belum sempurna, karena penggunaan katanya belum 

tepat dan kalimatnya cenderung diulang-ulang sehingga tidak mudah untuk 

dipahami. Aspek aspek kesalahan itu meliputi: bidang ejaan, diksi, kalimat 

(kohesi-koherensi, kesejajaran dan keharmonisan), dan pengorganisasian paragraf. 

Perolehan nilai rata-rata kelas yang seharusnya mencapai nilai di atas nilai KKM 

kelas V SDN 2 Karangnongko pada mata pelajaran Bahasa  Indonesia aspek 

menulis, yakni 60 pada kenyataannya hanya mencapai angka 50, sehingga hanya 

36% siswa yang memenuhi KKM bahasa Indonesia dalam aspek menulis untuk 

kelas V Semester I SDN 2 Karangnongko. Seperti yang tertulis dalam tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Kondisi awal 

NO Banyak Siswa Nilai 
1. 2 siswa 70 
2. 3 siswa 60 
3. 4 siswa 50 
4. 3 siswa 40 
5. 2 siswa 30 
Nilai rata-rata dari 14 siswa 50 

Dengan melihat keadaan nilai di atas maka 5 siswa mendapat nilai di atas 

KKM dapat diartikan 36 % siswa sudah tuntas belajar sedangkan 64 % belum 

tuntas belajar. Hal ini menandakan bahwa prestasi belajar siswa kelas V SDN 2 

Karangnongko tahun ajaran 2013/2014 dalam hal menulis masih harus diperbaiki. 

Tabel 2. Pencapaian nilai aktivitas dan hasil tes formatif 

Aktivitas 

Kenyataan nilai aktivitas  Harapan nilai aktivitas 
58,33 % 80,00 % 

 

KKM 

Nilai KKM Nilai dibawah KKM Nilai diatas KKM 
≥ 60 64 % 36 % 

 Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka guru 

mengambil tindakan, yakni dengan menggunakan suatu pendekatan atau model 

pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpotensi memperbaiki pembelajaran 

menulis, sehingga meningkatkan aktivitas, dan sikap siswa terhadap pembelajaran 

menulis yang berakibat pada meningkatnya prestasi belajar siswa. Untuk itulah 

guru (peneliti) merancang suatu bentuk pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan melalui media gambar berseri sebagai media alternatif untuk 

memperbaiki pembelajaran menulis. 



4 

 

  

 

Media gambar dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam menulis 

karangan. Menurut Hidayat (2011) melalui media gambar siswa akan terinspirasi 

menuangkan ide-ide yang ia peroleh dari melihat gambar. Media gambar berseri 

dalam menulis karangan diharapkan dapat membantu siswa dalam memecahkan 

suatu permasalahan dan memberikan peluang siswa untuk menemukan ide, 

gagasan, pendapat dan pengetahuan secara tertulis serta siswa memiliki 

kegemaran menulis. Hal ini sesuai dengan fungsi media gambar yaitu menyajikan 

pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkembangkan motivasi belajar, dan dapat mengatasi keterbatasan 

pengalaman siswa dalam berimajinasi dan berekspresi. Dengan menggunakan 

media gambar berseri dalam penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa aspek menulis karangan pada siswa kelas V SDN 

2 Karangnongko. 

Agar lebih jelas, fokus dan tidak melebar penelitian ini tepusat pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia aspek menulis karangan dengan media gambar 

berseri, hal yang ingin ditingkatkan adalah aktivitas dan kemampuan siswa 

mengungkapkan gagasan, ide dalam menulis karangan sehingga mudah dipahami 

orang lain. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pembelajaran melalui media gambar berseri dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar pada aspek menulis karangan siswa kelas V SDN 2 

Karangnongko kabupaten Klaten? 
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2. Bagaimana keterampilan guru dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar berseri? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia 

kelas V Sekolah Dasar. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Untuk meningkatkan aktivitas belajar bahasa Indonesia aspek menulis 

karangan melalui model pembelajaran gambar berseri siswa kelas V  SDN 2 

Karangnongko pada semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. 

b. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam pelajaran 

bahasa Indonesia aspek menulis karangan melalui model pembelajaran 

gambar berseri siswa kelas V  SDN 2 Karangnongko pada semester I Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

c. Untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia aspek menulis karangan 

melalui model pembelajaran gambar berseri siswa kelas V  SDN 2 

Karangnongko pada semester I Tahun Pelajaran 2013/2014. 

d. Mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar berseri. 

D.  Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam meningkatkan 
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mutu pembelajaran utamanya materi menulis karangan dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas V semester I dengan menggunakan media 

gambar berseri . 

b.    Manfaat Praktis  

1. Bagi siswa 

Penelitan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi siswa dalam 

pembelajaran sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar bahasa 

Indonesia, khususnya dalam aspek menulis.  

2. Bagi guru 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi guru bahwa 

dalam mengajarkan bahasa Indonesia pada aspek menulis khususnya 

membutuhkan suatu pendekatan dalam pembelajaran sehingga siswa dapat 

termotivasi dalam belajar dan pencapaian prestasi belajar maksimal. 


