
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan serta 

perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan 

sosial dan lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat sejak 

manusia lahir. Pendidikan dalam sejarah peradaban manusia merupakan 

salah satu komponen kehidupan manusia yang paling urgen atau 

penting (Hamdani, 2011: 5). Pendidikan berfungsi bagi manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Dan pendidikan pulalah yang 

akan mencerdaskan anak bangsa. 

 Pendidikan di Indonesia mengalami berberapa kali perubahan. 

Perubahan yang dialami merupakan sebagai bentuk perbaikan mutu 

yang diharapkan agar pendidikan di Indonesia lebih baik ke depannya. 

Perkembangan mutu pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu 

berangsur-angsur dapat dikatakan pasang surut yang terkadang 

membaik terkadang memburuk. Dan pendidikan di Indonesia sekarang 

berangsur-angsur membaik. Karena pada saat ini, pendidikan di 

Indonesia menanamkan pendidikan karakter yang menjadi pondasi ilmu 

bagi anak bangsa. Pendidikan yang lebih kearah modern dimana peserta 

didik tidak hanya mendapatkan ilmu dari guru tetapi dari berbagai 

sumber pembelajaran yang dapat di manfaatkan, peserta didik tidak 

hanya berpusat pada guru, dan tidak hanya guru yang ceramah sebagai 

strategi dalam pembelajarannya. Tetapi, menggunakan berbagai strategi 

dan media yang berbagai macam agar peserta didik ikut berperan besar 

aktif dalam pembelajaran. 

 Dalam kehidupan sehari-hari manusia berkomunikasi 

menggunakan bahasa. Bahasa merupakan hal yang sangatlah penting 

dalam melakukan komunikasi antar manusia. Seperti dalam pendidikan, 
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diperoleh juga melalui bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat untuk 

berinteraksi atau berkomunikasi berupa lambang bunyi yang 

dibunyikan dan dihasilkan oleh alat ucap manusia untuk menyampaikan 

pikiran, gagasan, konsep atau perasaan seseorang. Bahasa juga tidak 

hanya bisa diucapkan atau dilafalkan, ada juga bahasa isyarat dan 

sebagainya. Sedangkan Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa melayu 

yang dijadikan sebagai bahasa resmi serta bahasa persatuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 Salah satu materi yang diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah menulis karangan narasi. Karangan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesai (KBBI, 2009: 223) adalah hasil mengarang, 

tulisan, cerita, artikel, buah pena, ciptaan, gubahan (lagu, musik, 

nyanyian), cerita mengada-ngada (yang dibuat-buat), hasil rangkaian 

(susunan). Sedangkan Narasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI, 2009: 333) merupakan cerita. Menurut penjelasan diatas, 

karangan narasi dapat diartikan sebagai hasil rangkaian atau susunan 

cerita. Materi yang membahas tentang karangan narasi ini dapat di 

temui dalam mata pelajaran B.Indonesia dari jenjang SD (Sekolah 

Dasar) sampai Perguruan Tinggi.  

 Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru kelas V 

yang dilakukan di SD Negeri 2 Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan, kemampuan menulis karangan narasi pada siswa masih 

rendah. Siswa kurang bisa mengembangkan ide-ide untuk menyusun 

dan menulis karangan narasi serta tidak menyadari bahwa ide cerita 

muncul di sekitar mereka dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Kurangnya kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi tidak 

serta merta hanya kesalahan dari peserta didik semata. Ada beberapa 

sebab yang menjadikan kurangnya kemampuan siswa dalam menulis 

karangan narasi. Guru dalam proses pembelajaran masih menggunakan 

metode konvensional seperti ceramah, dan tidak dipergunakanya media 

dalam pembelajaran. Sehingga lebih dari 60%, tepatnya 68% dari 25 
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siswa yaitu 17 siswa kelas V SD Negeri 2 Kemiri nilai keterampilan 

menulis karangan narasi belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) yaitu 65. 

 Dalam pembelajaran melalui Strategi Index Card Match dengan 

menggunakan Big Book diharapkan mampu mengembangkan ide-ide 

siswa untuk menulis karangan narasi. Strategi Index Card Match adalah 

cara aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran dimana siswa dapat 

mencocokkan jawaban dari beberapa kartu yang ada. Sedangkan Big 

Book menurut (Yuniati, 2014:  35) merupakan “Buku cerita yang 

berukuran besar yang disertai gambar berwarna  sehingga dapat  

menarik  minat  siswa  untuk  membaca  serta  cerita  yang  sederhana  

dan digunakan siswa untuk belajar membaca serta menambah 

kosakata”. Big Book atau buku besar adalah buku besar yang digunakan 

sebagai media pembelajaran yang berisi jalan cerita karangan narasi 

berupa gambar yang memudahkan peserta didik untuk menulis cerita 

dari karangan narasi tersebut. Dengan pembelajaran melalui strategi 

Index Card Match menggunakan Big Book diharapkan siswa mampu 

memahami serta meningkatkan kemampuan dalam menulis karangan 

narasi dengan adanya peningkatan kemampuan dan nilai siswa kelas V 

SD Negeri 2 Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

 Dengan demilkian, berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti 

mengangkat judul penelitian tentang “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi Melalui Strategi Index Card Match dengan 

Menggunakan Big Book pada Siswa Kelas V di SD N 2 Kemiri Tahun 

Pelajaran 2015/2016.” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan 

permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan strategi Index Card Match dengan 

menggunakan Big Book dapat meningkatkan keterampilan 
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menulis karangan narasi siswa kelas V SD Negeri 2 Kemiri 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan? 

2. Apakah penerapan strategi Index Card Match dengan 

menggunakan Big Book dapat meningkatkan hasil belajar 

keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas V SD Negeri 

2 Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi melalui 

melalui penerapan strategi pembelajaran Index Card Match 

dengan menggunakan Big Book siswa kelas V SD Negeri 2 

Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

2. Meningkatkan hasil belajar keterampilan menulis karangan narasi 

melalui penerapan strategi Index Card Match dengan 

menggunakan Big Book siswa kelas V SD Negeri 2 Kemiri 

Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Memberikan sumbangan bagi pengembang pengetahuan 

khususnya tentang keterampilan menulis karangan narasi melalui 

penerapan strategi pembelajaran Index Card Match menggunakan Big 

Book. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

1) Memberikan masukan pada guru tentang pembelajaran menulis 

karangan narasi melalui strategi pembelajaran Index Card Match 

menggunakan Big Book dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan narasi. 
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2) Meningkatkan kinerja guru melalui perbaikan kualitas 

pembelajaran dengan menerapkan variasi model pembelajaran 

menulis karangan narasi melalui strategi pembelajaran Index 

Card Match menggunakan Big Book. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan aktivitas belajar keterampilan menulis karangan 

narasi, dalam mengerjakan tugas mandiri maupun kelompok 

pada kelas V SD Negeri 2 Kemiri Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan. 

2) Meningkatkan keberanian siswa dalam menuangkan ide, 

gagasan dalam bentuk karangan narasi. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan serta pengamalan bagi peneliti,  khususnya 

dalam pembelajaran menulis karangan narasi melalui strategi 

Index Card Match dengan menggunakan big Book. Pengalaman 

tersebut dapat dijadikan acuan saat mengajar kelak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


