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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Sekolah Dasar merupakan suatu proses pendidikan 

yang paling penting dalam perkembangan siswa. Hal ini dikarenakan 

Sekolah Dasar adalah sumber pendidikan dasar bagi anak untuk 

memperoleh ilmu setelah mereka dididik orang tua di dalam rumah, dan 

memasuki Taman Kanak-kanak yaitu lingkungan bermain dan belajar 

diluar rumah. Di Sekolah Dasar ini lah mereka akan mendapat bimbingan, 

ilmu pengetahuan baru, dan pendidikan formal dari seorang guru. Sekolah 

Dasar dikatakan penting karena sifat dan karakter dasar siswa yang 

mudah menerima dan memproses informasi sejak dini. Hal ini yang 

membuat pendidikan di Sekolah Dasar sangat menentukan keberhasilan 

siswa di  sekolah lanjutan agar mampu bersaing di era globalisasi seperti 

saat ini.. 

Proses pendidikan dasar yang sangat penting untuk kehidupan 

peserta didik kedepannya, mereka tidak hanya dikenalkan dengan 

pergaulan baru tetapi juga mulai dikenalkan tata cara berbahasa yang 

baik. Dalam mengembangkan perluasan bahasa maka sejak kelas 1 sudah 

mendapat pelajaran tentang bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar diawali dengan pembelajaran reseptif, dengan 

demikian ketrampilan produktif dapat ditingkatkan. Seperti yang sudah 

diketahui bahwa pembelajaran bahasa indonesia memiliki empat 

keterampilan diantaranya adalah menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. 

Keempat keterampilan berbahasa di atas merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi hanya dapat dibedakan. 

Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan berbahasa 

yang lengkap. Keterampilan menyimak dan berbicara sudah dialami siswa 

sebelum mereka mengenal tulisan, dengan bertambahnya umur orang tua 
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baru mulai mengajarkan yang namanya membaca dan menulis, jadi pada 

intinya keterampilan membaca dan menulis harus melalui proses belajar 

secara bertahap. 

Keterampilan membaca dan menulis jelas sangat penting dalam 

kehidupan di era globalisasi ini, tanpa bisa membaca dan menulis ibarat 

kata mereka akan tersesat di tengah jalan. Kedua keterampilan ini tidak 

akan datang dengan sendirinya, melainkan harus ada pendamping untuk 

mereka praktek dan latihan-latihan baru anak dapat menguasainya. Maka 

dari itu sejak kelas 1 Sekolah Dasar guru harus sudah sering melatih 

siswa untuk membaca dan menulis. 

Secara garis besar jenis pengajaran ada dua, yakni pengajaran 

membaca dan menulis permulaan serta pengajaran membaca dan menulis 

lanjutan (pemahaman). Pengajaran membaca dan menulis permulaan 

diberikan di kelas I dan kelas II. Pengajaran membaca dan menulis 

permulaan di kelas I bertujuan agar siswa terampil membaca dan menulis, 

sedangkan dikelas II disamping agar siswa terampil membaca dan 

menulis, juga mengembangkan kemampuaan bahasa dan ketrampilan 

berbahasa yang diperlukan siswa untuk menghadapi pelajaran bahasa di 

kelas IV, V, dan VI. 

Berpijak pada asumsi diatas maka pengajaran membaca dan 

menulis permulaan harus di upayakan lebih intensif bagi siswa. 

Pembelajaran membaca dan menulis di sekolah hendaknya lebih berdaya 

guna, sehingga tidak hanya memenuhi sasaran pemebalajaran bahasa 

indonesia saja, akan tetapi juga berimbas baik pada mutu mata pelajaran 

yang lain serta mampu meningkatkan perilaku berbahasa lisan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan observasi dilapangan, masih banyak siswa yang 

memiliki keterampilan membaca dan menulis sangat rendah. Pada 

umumnya siswa membaca lancar pada satu kata tetapi jika dihadapkan 

dengan kalimat mereka sudah kebingungan dan berhenti sangat lama. Hal 

ini disebabkan karena dalam pembelajaran guru kurang memperhatian 
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satu persatu siswa dan guru mengajar hanya mengacu pada materi yang 

ada di buku tanpa menggunakan media apapun, sehingga siswa kurang 

antusias saat mengikuti pembelajaraan 

Hal ini terjadi dikelas II SD Negeri 01 Pulosari Kebakkramat 

sebagian besar siswa masih banyak yang belum bisa untuk membaca dan 

menulis. Sebenarnya mereka mampu untuk melakukan dua hal tersebut, 

hanya saja belum diasah secara mendalam, bisa dilihat bukti nyata ketika 

mereka berada diluar kelas atau dilingkungan luar sudah mulai menulis di 

pasir dan sekedar mencoret-coret di tembok ataupun pagar.  Selanjutnya 

apa yang mereka tulis asal-asalan itu dibaca semampu mereka. Itu sudah 

menunjukkan bahwa mereka mempunyai kemauan dan kemampuan yang 

harus di kembangkan lagi. 

Kebanyakan siswa pada saat membaca teks bacaan tidak 

memperhatikan tanda baca, suara tidak terdengar, dan pengungkapan kata 

pun tidak jelas atau terbata-bata. Sedangkan untuk kemampuan menulis 

kebanyakan siswa menulis tidak menggunakan spasi dan tanda baca serta 

pada alawal kalimat yang seharusnya menggunakan huruf kapital, siswa 

tidak menggunakannya. 

Hasil diskusi dengan guru untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dan menulis permulaan untuk kelas II SD Negeri 01 Pulosari 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, salah satunya adalah dengan 

menggunakan media gambar seri. Gambar seri merupakan media gambar 

yang diharapkan dapat menambah semangat dan antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran karena disini mereka masih terbilang anak-anak 

yang sangat menyukai gambar-gambar. Dengan adanya gambar yang 

menarik maka siswa akan menggerakkan daya pikirnya setelah melihat 

sesuatu yang ada di gambar. 

Dengan menerapkan media gambar seri ini diharapkan 

pembelajaran akan berjalan lebih aktif, kreatif, bermakna, dan 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis permulaan para siswa. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul “Penerapan 

Media Gambar Seri Kelas Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca 

dan Menulis Permulaan Siswa Kelas II SD Negeri 01 Pulosari 

Kebakkramat Tahun 2015/2016” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan media gambar seri dapat meningkatkan 

kemampuan membaca siswa kelas II SD Negeri 01 Pulosari 

Kebakkramat Tahun 2015/2016? 

2. Apakah penerapan media gambar seri dapat meningkatkan menulis 

permulaan siswa kelas II SD Negeri 01 Pulosari Kebakkramat Tahun 

2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan kemampuan membaca menggunakan media 

gambar seri siswa kelas II SD Negeri 01 Pulosari Kebakkramat Tahun 

2015/2016 

2. Untuk meningkatkan menulis permulaan menggunakan media gambar 

seri siswa kelas II SD Negeri 01 Pulosari Kebakkramat Tahun 

2015/2016 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pengembangan salah satu teori belajar sehingga dapat dipakai sebagai 

referensi dalam upaya pelaksanaan penelitian lebih lanjut dalam aspek 

pengembangan teori yang sama namun dalam kelas yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru 

Penggunaan media gambar seri adalah salah satu media 

gambar yang mampu menarik perhatian siswa khususnya siswa 

kelas bawah, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan bagi guru untuk lebih mengembangakan media-media 
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pembelajaran yang lain. Selain itu juga akan mendorong guru 

untuk melakukan berbagai kreatifitas lainnya dalam pembelajaran 

bahasa indonesia. 

2) Bagi siswa 

a) Dapat meningkatkan cara berfikir siswa dengan melihat 

gambar yang ada 

b) Dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa 

indonesia 

c) Dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, 

efektif, inovatif dan menyenangkan bagi siswa. 

3) Bagi sekolah 

a) Memberikan pengetahuan bagi guru-guru di SD Negeri 01 

Pulosari  Kebakkramat Karanganyar 

b) Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan proses 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


