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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikatnya, pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan sebagai 

proses dan upaya untuk mentransformasikan manusia muda menjadi manusia 

yang dilekati dengan kemanusiaan sesuai dengan  kodratnya, yakni bermanfaat 

bagi dirinya, sesama, alam lingkungan beserta segenap isi dan peradabannya. 

Sudarwan Danim (2010: 2) mengemukakan bahwa pendidikan adalah 

proses pemartabatan manusia menuju puncak optimal potensi kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, 

melatih, dan memandu manusia terhindar dari kebodohan dan pembodohan. 

Selain itu, perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga bangsa ini 

harus cepat tanggap untuk menyesuaikan diri. Supaya tidak tertinggal terlalu 

jauh dengan bangsa-bangsa lain, Pemerintah melalui Kemendikbud berusaha 

sekuat tenaga untuk menyusun, mengembangkan, dan menetapkan sebuah 

kurikulum yang berlaku pada tahun 2013/2014. Kurikulum baru ini 

diperkenalkan oleh pemerintah dengan sebutan Kurikulum 2013. Oleh karena 

itu, pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan nasional. Agar melalui pendidikan, sumber daya manusia 

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan dengan mudah mencapai suatu 

tujuan dari pendidikan nasional. 
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Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sikdisnas) yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, 

berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah 

kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia 

Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah 

air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etos kerja serta disiplin. 

Upaya peningkatan pendidikan dapat dilakukan dari berbagai segi. Salah 

satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

siswa, agar potensi yang ada pada diri mereka dapat berkembang secara 

optimal. Penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai sangat membantu dan  

memudahkan siswa pada saat  menerima pelajaran, sehingga tujuan pendidikan 

nasional dapat tercapai sesuai dengan harapan.  

Selain upaya meningkatkan pendidikan dengan cara meningkatkan 

kualitas proses mengajar siswa, upaya peningkatan berkomunikasi juga perlu 

dilakukan. Cara berkomunikasi saat ini ada dua macam, yaitu komunikasi 

secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Pada kegiatan berbicara 

dan mendengar (menyimak), merupakan komunikasi secara langsung antara 

dua orang atau lebih, sedangkan kegiatan menulis dan membaca merupakan 

komunikasi tidak langsung. Menulis adalah salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa (writing, reading, speaking, listening) yang harus dikuasai siswa dan 

sangat mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. 
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Memahami bahasa dapat memudahkan kita untuk bergaul dan menjalani 

kehidupan sebagai makhluk sosial pada umumnya. Oleh sebab itu manusia 

dituntut untuk mencari ilmu supaya mudah dalam bergaul dan mengerti bahasa 

terutama dalam kegiatan menulis, karena dengan kegiatan menulis seseorang 

akan dengan mudah untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan untuk 

mencapai maksud dan tujuan tertentu.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV SD Negeri Mandan 

01 Sukoharjo dengan jumlah siswa 20 anak yang terdiri dari 9 siswa putri dan 

11 siswa putra, pembelajaran menulis khususnya menulis narasi seringkali 

menjadi suatu hal yang kurang diminati dan kurang mendapat respon yang baik 

dari siswa. Mereka tampak mengalami kesulitan ketika harus menulis. Mereka 

tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika pembelajaran menulis dimulai. 

Mereka terkadang sulit sekali menemukan kalimat pertama untuk memulai 

tulisan. Sehingga pada saat menerima materi tentang keterampilan menulis, 

siswa ada yang malas-malasan, tidak memperhatikan guru, bahkan ada yang 

hanya diam tidak mengetahui apa yang sedang guru terangkan di dalam kelas. 

Hal itu dapat diketahui pada saat observasi dilakukan pada kelas IV SD 

Negeri Mandan 01 Kabupaten Sukoharjo. Di dalam Kurikulum 2013, penilaian 

keterampilan menulis narasi termasuk dalam penilaian keterampilan dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang ketuntasannya ditentukan oleh beberapa 

komptensi dasar dalam muatan Bahasa Indonesia pada tema tertentu. Standar 

Ketuntasan Kompetensi Dasar yang digunakan guru dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya pada penilaian keterampilan adalah 71. Kemudian 
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diketahui dari daftar nilai, sebanyak 50 % lebih siswa yang belum tuntas dalam 

keterampilan menulis narasi. 

Pada kurikulum 2013 ini proses belajar mengajar menggunakan 

pembelajaran tematik, yang harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan 

atau pembelajaran dengan suasana sosio emotional climate positif. Siswa akan 

merasakan bahwa proses belajar yang dialaminya bukan sebuah derita yang 

mendera dirinya, melainkan berkah yang harus disyukurinya. 

Sehingga dalam proses KBM memerlukan inovasi seperti menggunakan 

strategi pembelajaran yang menarik bagi anak adalah model pembelajaran 

picture and picture. Strategi pembelajaran ini sangat cocok untuk digunakan 

dalam pembelajaran tematik dan diterapkan pada anak SD. Strategi picture and 

picture mengandalkan gambar sebagai media pembelajaran. Sehingga siswa 

akan lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dalam 

menyusun gambar-gambar yang sudah disiapkan serta lebih konsentrasi dalam 

mengerjakan tugas guru. Dengan penggunaan strategi tersebut penulis akan 

membuktikan bahwa pencapaian nilai siswa kelas IV akan mencapai sekurang-

kurangnya 75 % siswa yang tuntas dalam keterampilan menulis narasi. 

Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang diuraikan  diatas penulis 

ingin mengadakan penelitian tindakan kelas dengan judul : “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Narasi dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran Picture and Picture pada Siswa Kelas IV SD Negeri Mandan 

01 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014/2015.” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

identifikasi masalah yang ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Rendahnya keterampilan siswa dalam menulis karangan narasi. 

2. Penggunaan bahasa atau ejaan yang belum sesuai EYD. 

3. Kurangnya fasilitas atau media pembelajaran. 

4. Kurangnya penggunaan strategi pembelajaran yang menarik. 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian dilaksanakan pada kelas IV SD Negeri Mandan 01. 

2. Penelitian difokuskan pada Tema Indahnya Negeriku. 

3. Keterampilan menulis narasi dengan menggunakan strategi pembelajaran 

Picture and Picture. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang dan data awal yang diperoleh dari 

hasil observasi penulis yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapt 

merumuskan permasalahan diatas sebai berikut: 

“Apakah dengan menggunakan strategi pembelajaran Picture and Picture 

dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas IV SD 

Negeri Mandan 01 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014/2015” 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 
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“Meningkatkan keterampilan menulis narasi dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Picture and Picture pada Siswa kelas IV SD Negeri 

Mandan 01 Kabupaten Sukoharjo tahun 2014/2015” 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengetahui secara nyata tentang peningkatan keterampilan 

menulis narasi dengan menggunakan strategi pembelajaran picture and 

picture. 

b. Sebagai acuan pembelajaran yang inovatif. 

c. Sebagai fakta pembelajaran menulis yang menerapkan strategi 

pembelajaran picture and picture. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat lebih semangat dan antusias dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas saat belajar tentang keterampilan menulis 

narasi dengan menggunakan strategi pembelajaran picture and picture 

sesuai dengan karakter siswa. 

b. Bagi Guru 

Guru lebih dapat memahami karakter siswa saat memperoleh 

pembelajaran, dan guru juga dapat memahami hal-hal yang perlu 

dilakukan di dalam kelas supaya pembelajan menjadi aktif dan menarik 

perhatian siswa, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi 
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siswa dalam proses belajar mengajar. Menginovasikan proses 

pembelajaran keterampilan menulis narasi dengan menggunakan 

strategi pembelajaran picture and picture pada siswa kelas IV SD 

Negeri Mandan 01 Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014/2015. 

c. Bagi Sekolah 

Strategi pembelajaran picture and picture dapat memberikan 

kontribusi dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa 

kelas IV SD Negeri Mandan 01 Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2014/2015. 

  




