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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan tonggak maju mundurnya pada suatu bangsa. 

Pendidikan yang berhasil bisa mewujudkan generasi penerus yang bisa 

mewujudkan cita-cita negara yaitu terwujudnya masyarakat yang adil makmur 

dan sejahtera. Begitu juga dengan sebaliknya pendidikan yang gagal tidak akan 

mampu mewujudkan cita-cita dalam suatu bangsa. Sekolah Dasar (SD) sebagai 

peletak dasar pendidikan bagi pendidikan yang berkelanjutan sehingga memiliki 

peran yang sangat penting. Belajar merupakan suatu perubahan baik tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan (Hamdani, 

2011: 21).Dalam hal ini bahwa pendidikan sejak  kecil akan mempengaruhi 

perkembangan anak.  

Menulis sebagai salah  satu keterampilan berbahasa merupakan suatu 

keterampilan  yang membutuhkan keterampilan lebih. Menurut Rostami dan 

Hoveidi (2014: 299) “Writing is a inportant skill which must be mastered in 

order to effectively transmit new ideas and concepts” yang artinya bahwa 

menulis merupakan keterampilan penting yang harus dikuasi agar secara efektif 

dapat mengirimkan ide-ide dan konsep-konsep baru. Ketika akan menulis, maka 

harus mengetahui apa yang akan di tulis. Selain itu kemampuan mengolah kata 

menjadi sebuah tulisan juga diperlukan untuk menuangkan ide tersebut. Ide yang 

timbul dan dikemas dalam sebuah tulisan yang mampu menjadikan seseorang 

bangga juga bahagia. Perasaan  tersebut akan menjadikan tahu bahwa  ide akan 

dibaca oleh orang lain.  

Menulis yang akan tertuang sebagai suatu cerita memang bertujuan agar 

tulisan dibaca oleh seseorang. Cerita pendek atau yang sering disebut (cerpen) 

merupakan cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek tidak terlalu 

panjang. Panjang pendek suatu cerita itu bersifat relatif. Jumlah katanya 

bervariasi. karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang 
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dapat dibaca dalam sekali duduk dan dapat ditulis berdasarkan tema atau 

pemikiran tersendiri (Kosasih, 2012: 34).  

Berdasarkan hasil observasi siswa SD Muhammadiyah 8 Jagalan 

Surakarta khususnya pada siswa kelas VC umumnya lebih menyukai 

keterampilan membaca dibandingkan terampil dalam menulis.Mereka lebih 

gemar membaca cerita-cerita pendek yang ada dibuku. Biasanya siswa lebih 

senang berimajinasi, terkadang mereka senang bercerita. Namun, mereka kurang 

menguasai keterampilan dalam menulis untuk menuangkan imajinasi apa yang 

mereka pikirkan untuk dibuat menjadi cerita pendek.  

Dalam kurikulum yang ada, diharapkan siswa mampu menguasai semua 

kompetensi, salah satunya keterampilan dalam menulis. Keterampilan menulis di 

sini berupa keterampilan dalam menulis suatu karangan cerita yang jarang sekali 

para peserta didik mampu menguasai keterampilan tersebut. Kondisi tersebut 

dikarenakan siswa merasa bosan dengan adanya pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Dengan alasan pembelajaran Bahasa Indonesia selalu melibatkan proses 

membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara yang tidak dikemas dengan 

model yang menyenangkan.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas VC tersebut belum menggunakan 

metode-metode dan alat peraga yang cukup efektif untuk menunjang proses 

belajar mengajar, khususnya dalam hal menulis suatu cerita yang baik dan benar. 

Dalam pembelajarannya, selama ini hanya menggunakan media yang berupa 

buku Bahasa Indonesia yang telah  disediakan oleh sekolah. Guru mengajarkan 

materi berdasarkan buku tersebut. Siswa membaca bahan bacaan dari buku 

tersebut. Kemudian menulis suatu cerita juga dari buku tersebut. Adapun hasil 

kemampuan menulis cerita pendek siswa kelas VC sebelum adanya tindakan 

yang tepat saat pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut: Hasil sangat tidak 

baik berjumlah 3 siswa (10,71%), kurang baik berjumlah 12 siswa (42,85%), 

cukup baik berjumlah 7 siswa (25%), baik berjumlah 6 siswa (21,42%), sangat 

baik berjumlah 0%. 

Beberapa kemungkinan yang menjadi akar penyebab rendahnya 

keterampilan menulis cerita pendek antara lain: (1) Metode yang digunakan 
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masih konvensional, seperti metode ceramah; (2) Siswa kurang dilibatkan secara 

aktif dalam pembelajaran; (3) Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran 

dikarenakan media yang diguanakan kurang menarik.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia perlu untuk dibuat menjadi pembelajaran  

yang aktif dan  melibatkan siswa. Seharusnya pembelajaran dikemas dengan 

menarik dan menyenangkan. Keterlibatan siswa dalam  pembelajaran dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek  dengan adanya suatu metode 

dan media pembelajaran yang tepat. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk 

proses belajar mengajar. Sehingga siswa dapat menguasai materi dengan lebih 

ringan dan tidak terbebani.  

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berpengaruh terhadap 

keterampilan siswa. Menurut Hamid (2012: 17) Metode edutainment adalah 

suatu proses pembelajaran yang didesain sedemikian  rupa, sehingga muatan 

pendidikan dan hiburan bisa dikombinasikan secara harmonis untuk 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran dilakukan tidak 

hanya dengan metode yang biasa dipakai yaitu ceramah, namun dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia menulis cerita pendek dapat dilakukan melalui 

metode edutainment bisa berupa permainan (game) dengan media kartu sebagai 

perantara pembelajaran yang akan diterapkan. Sehingga siswa dapat menjalani 

proses pembelajaran dengan senang.  

Dari uraiandiatas maka diadakanlah penelitian tentang Peningkatan 

Keterampilan Menulis Cerita Pendek Melalui Metode Edutainment dengan 

Media Kartu pada Siswa Kelas VC SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta 

Tahun Ajaran 2015/2016.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tuliskan di atas, 

permasalahan yang tercakup dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi: 

1. Kemampuan menulis cerita pendek siswa kelas VC SD Muhammadiyah 8 

Jagalan Surakarta masih rendah.  

2. Guru masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran.  
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3. Umumnya siswa lebih menyukai keterampilan membaca dibandingkan 

terampil dalam menulis.  

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VC SD Muhammadiyah 8 Jagalan 

Surakarta.  

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode edutainment 

dengan media kartu dalam keterampilan menulis cerita pendek di kelas VC 

SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta.  

3. Penilitian difokuskan pada pembelajaran keterampilan menulis cerita pendek.  

 

D. Rumusan Masalah 

Apakah melalui metode edutainmentdengan media kartu dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas VC SD 

Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta Tahun Ajaran 2015/ 2016? 

 

E. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang  telah dikemukakan, tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa 

kelas VC SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta Tahun Ajaran 2015/ 2016. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek melalui metode 

edutainmentdengan media kartu pada siswa kelas VC SD Muhammadiyah 8 

Jagalan Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016.  
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F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkam mampu memberikan kontribusi dalam 

upaya meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek, khususnya pada siswa 

kelas VC SD Muhammadiyah 8 Jagalan Surakarta. Manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Dapat memecahkan permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi.  

b. Dapat dijadikan motivasi dan reverensi untuk memilih metode dan teknik 

pembelajaran yang tepat.  

c. Dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian tindakan kelas pada 

mata pelajaran dan materi pembelajran yang lain.  

2. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan atau saran dalam rangka memperbaiki 

pembelajaran serta upaya mendembangkan suatu proses pembelajaran yang 

mampu meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek melalui metode 

edutainment dengan media kartu pada siswa kelas VC SD Muhammadiyah 8 

Jagalan Surakarta.  

3. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini akan memberikan gambaran penelitian yang relevan dan 

menjadi bahan refleksi untuk melakukan PTK lebih lanjut lagi pada setting 

kelas, lokasi, waktu dan subjek yang berbeda sehingga keajegan metode 

edutainmnet dengan media kartu dapat dibuktikan secara empiris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


