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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang 

terintegrasi  dengan proses peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Salah 

satu strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia Indonesia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan 

dengan perkembangan abad 21, yang dikenal dengan era globalisasi maka 

diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. 

Permasalahan yang selalu mengemuka dalam dunia pendidikan adalah 

bagaimana suatu proses pembelajaran dirancang dan diturunkan dalam praktek. 

Baik dan buruknya kualitas pendidikan sangat berhubungan dengan kinerja 

guru dalam menjalankan profesinya sebagai pembelajar. Dalam ruang ini, 

seorang guru selalu ditantang untuk dapat menemukan format yang tepat dan 

memformulasikan dalam strategi yang taktis suatu rancangan pembelajaran 

yang mencerahkan . 

Pada kurikulum 2013 Pembelajaran yang digunakan adalah 

Pembelajaran Tematik Terpadu, yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam segi kognitif, 

psikomotorik, dan afektif antar mata pelajaran. Dengan pembelajaran tematik 

terpadu siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. 

Utuh dalam arti pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Bermakna disini 

memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu siswa akan dapat 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional, maka pembelajaran terpadu tampak lebih menekankan pada 
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keterlibatan siswa dalam belajar, sehingga siswa aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran untuk pembuatan keputusan. 

Pemberlakuan pembelajaran tematik terpadu pada kurikulukm 2013 

untuk siswa SD dapat dibenarkan secara akademik, karena  siswa pada usia 

tersebut masih berpandangan holistik serta berperilaku dan berpikir konkrit. 

Mereka belum terbiasa dengan cara berpikir terspesialisasi dan abstrak. 

Pengalaman belajar  akan bermakna bagi mereka jika banyak berkaitan dengan 

ragam pengalaman keseharian mereka yang ditunjang dengan benda-benda dan 

fenomena nyata yang dapat diobservasi. Dengan demikian pengelolaan 

pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu akan memberikan 

pengalaman belajar yang sangat kaya bagi siswa dalam rangka 

menumbuhkembangkan keragaman potensi yang dimiliki setiap siswa. 

Tumbuh dan berkembangnya potensi siswa secara optimal sejak usia dini akan 

sangat menentukan kualitas pengalaman dan hasil belajar mereka pada jenjang 

berikutnya. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, secara khusus perlu ditemukan 

cara terbaik untuk menyampaikan konsep yang diajarkan di dalam 

pembelajaran tersebut, sehingga siswa dapat menggunakan dan mengingat 

lebih lama konsep-konsep tersebut sebagai suatu kompetensi yang berguna. Di 

samping itu, guru dituntut kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif 

dengan siswanya. Konsekuensi logis dari tuntutan profesionalitas ini adalah 

kemampuan menemukan pendekatan dan strategi pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai siswa khususnya bagi siswa kelas satu Sekolah 

Dasar,  karena merupakan dasar bagi siswa dalam menuntut ilmu yang  akan 

sangat menentukan di tingkat selanjutnya, dan akan selalu ada di semua 

pelajaran. pada kelas rendah inilah ditanamkan dasar-dasar menulis. Jika 

dasarnya sudah kuat dan dikuasai dengan benar maka siswa dapat menulis 

dengan baik dan benar. Penulisan huruf/angka, suku kata, serta kalimat yang 

benar sesuai dengan kaidah berbahasa, akan lebih memudahkan untuk dibaca 
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dan dipahami. Penguasaan dari pelajaran menulis awal menjadi salah satu 

faktor penting keberhasilan penguasaan pelajaran lainnya. Sebaliknya 

kegagalan pelajaran menulis awal akan berakibat pada kegagalan penguasaan 

pelajaran lainnya. 

Pada umumnya kemampuan menulis pada siswa sekolah dasar adalah  

masih rendah, terutama pada kelas I dan kelas-kelas rendah,  tidak terkecuali 

pada siswa kelas I SD Negeri 2 Bologarang, baik kemampuan motorik dalam 

menggoreskan alat tulisnya ke dalam buku, maupun kemampuan kognitif 

dalam menuangkan ide-idenya ke dalam bahasa tulis. Hal inilah yang perlu 

diperhatikan oleh setiap guru sekolah dasar pada kelas-kelas rendah khususnya 

dan pihak sekolah pada umumnya.  

Harapan yang diinginkan ke depan tentunya adalah bahwa kemampuan 

menulis siswa kelas I SD Negeri 2 Bologarang akan lebih baik dan lebih 

terampil sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar, agar siswa tidak 

akan mengalami kesulitan dalam menyerap semua pelajaran di kelas I maupun 

kelas-kelas berikutnya. Dengan keterampilan menulis yang baik, siswa akan 

lebih cepat mengembangkan kemampuan kognitifnya, karena kemampuan 

dasar pengetahuan adalah membaca dan menulis. 

Faktor yang menyebabkan  adanya keterampilan menulis siswa  kelas 1 

SD Negeri 2 Bologarang masih rendah adalah disebabkan oleh bermacam-

macam faktor, diantaranya adalah kemampuan menulis yang pada dasarnya 

masih kurang dikuasai siswa, kurangnya latihan menulis pada diri siswa, 

kurangnya bimbingan menulis dari guru, serta belum adanya metode 

pembelajaran menulis yang efektif. 

Pada saat ini kondisi dari kemampuan menulis siswa kelas I SD Negeri 

2 Bologarang masih sangat kurang, baik kemampuan menulisnya maupun 

kebenaran dari tulisan itu sendiri. Jika diprosentase maka kemampuan siswa 

dalam menulis sesuai kaidah penulisan yang benar sekitar 30 %, sedangkan 

kemampuan menulis siswa yang diharapkan sekitar 90%.  

Kondisi yang demikianlah yang mendorong penulis untuk meneliti 

dengan menerapkan metode penulisan dengan melaui media buku tulis 
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bergaris. Buku tulis bergaris adalah buku tulis yang memiliki garis bayangan di 

tengah-tengah pada setiap spasi/barisnya untuk membantu mempermudah anak 

membentuk tulisan, baik huruf, angka, kata-kata, maupun kalimat. Dengan 

menggunakan buku tulis bergaris inilah diharapkan siswa mampu menulis 

dengan kaidah bahasa penulisan yang baik dan benar.  

Demikianlah latar belakang masalah mengapa peneliti ingin membuat 

penelitian yang berjudul “peningkatan keterampilan menulis dalam 

pembelajaran tema kegiatanku melalui media buku tulis bergaris pada siswa 

kelas I semester 1 SD Negeri 2 Bologarang Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Yang menjadi fokus dalam penelitian PTK ini adalah: 

a. Peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran tema kegiatanku 

pada siswa kelas I semester 1 SD Negeri 2 Bologarang Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

b. Penggunaan  media pembelajaran berupa  buku tulis bergaris pada siswa 

kelas I semester 1 SD Negeri 2 Bologarang Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

secara spesifik masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah keterampilan menulis dalam pembelajaran tema kegiatanku 

dapat ditingkatkan melalui  media buku tulis bergaris pada siswa kelas I 

semester 1 SD Negeri 2 Bologarang Tahun Pelajaran 2014/2015 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan menulis dalam pembelajaran tema kegiatanku 

melalui media buku tulis bergaris pada siswa kelas I semester 1 SD Negeri 2 

Bologarang Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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E. Manfaat penelitian 

a. Manfaat bagi siswa 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk peningkatan 

keterampilan menulis bagi siswa kelas I SD Negeri 2 Bologarang  

 Meningkatkan minat belajar siswa dan motivasi untuk meraih prestasi 

di sekolah. 

 Mempermudah siswa mencari alat bantu pembelajaran. 

 

 

b. Manfaat bagi guru 

 Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada guru kelas 

untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan sistematis 

yang terkait dengan pembelajaran tematik terpadu di Sekolah Dasar, 

khususnya di Kelas I SD Negeri 2 Bologarang.  

 Meningkatkan profesionalisme, kreativitas, serta inovasi guru dalam 

bidang pendidikan. 

 Melatih guru untuk selalu Mengembangkan penelitian dalam bidang 

pendidikan. 

 

c. Manfaat bagi sekolah 

 mengembangkan fungsi lembaga pendidikan dalam mewujudkan 

tercapainya pengembangan  kurikulum 2013. 

 membantu sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

yang ada di lembaga pendidikan tersebut. 

 Membantu sekolah dalam penyediaan alat peraga dan menambah 

media pendidikan 

  

 

 


