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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan dasar dari segala mata pelajaran 

di sekolah. Hal ini dikarenakan di dalam pelajaran bahasa Indonesia siswa 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis yang dimana 

dalam semua pelajaran pasti membutuhkan keterampilan membaca dan menulis 

tersebut. Mengingat pentingnya mata pelajaran bahasa Indonesia, maka siswa 

harus diarahkan dengan baik dan benar dari sejak dini.  

Jenjang pertama pembelajaran bahasa Indonesia adalah di Sekolah Dasar 

(SD). Dalam jenjang ini siswa harus benar-benar diarahkan karena akan menjadi 

dasar untuk siswa kedepannya. Di Sekolah Dasar (SD) terdapat 4 keterampilan 

yang harus dikuasai siswa, yaitu menulis, membaca, menyimak, dan 

mendengarkan.  

Diantara keempat keterampilan tersebut, keterampilan menulislah yang 

dirasakan sangat sulit untuk dikuasai. Karena menulis merupakan keterampilan 

bahasa Indonesia yang tidak dapat dikuasai dengan sendiri, melainkan harus 

dengan berbagai latihan menulis. Menulis sangat berbeda bila dibandingkan 

dengan keterampilan bahasa Indonesia yang lainnya seperti membaca, menyimak, 

dan berbicara karena menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Selain itu, menulis juga merupakan keterampilan yang sangat 

kompleks, karena dalam menulis dituntut untuk menuangkan gagasan, konsep, 

perasaan, dan kemampuan. 

Materi pembelajaran bahasa Indonesia dalam KTSP 2006 memuat beberapa 

standar kompetensi yang berisi pengembangan kemampuan menulis siswa baik 

dalam segi kebahasaan maupun nonkebahasaan. Materi pembelajaran bahasa 

Indonesia SD kelas IV memuat berbagai kompetensi dalam aspek menulis seperti 

menulis tentang berbagai topik, karangan, pengumuman, pantun, dan surat. Dalam 
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berbagai kegiatan menulis tersebut siswa diharapkan dapat menulis dengan 

memperhatikan unsur-unsur kebahasaan dalam kaidah penulisan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar seperti penggunaan ejaan, huruf, dan tanda baca. 

Hal ini termuat dalam kompetensi dasar pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV 

semester 2, menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, tanda baca, dan huruf besar. 

Dalam rangka pengembangan keterampilan menulis di sekolah dasar, siswa 

perlu dikenalkan dengan berbagai jenis karangan. Dengan mempelajari berbagai 

jenis karangan diharapkan siswa mampu menuangkan pikiran, ide, dan gagasan 

sesuai dengan jenis karangannya.  Jenis karangan tersebut salah satunya adalah 

karangan narasi. Karangan  narasi merupakan karangan yang menggambarkan 

peristiwa pada waktu tertentu. Dalam menulis karangan narasi, penulis harus 

dapat membuat unsur tindakan sehingga pembaca merasa merasakan seolah – olah 

mengalami sendiri peristiwa tersebut. 

Berdasarkan masalah yang telah ditemui pada siswa kelas IV SD Negeri 1 

Cikidang saat pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis karangan narasi, 

sebagian besar dari siswa tersebut tidak dapat menulis karangan narasi. Siswa 

tidak antusisas dan malas saat menulis karangan narasi, siswa masih bingung 

memilih kata untuk  menuangkan ide yang ada dalam benak mereka. Isi cerita 

tidak berkesinambungan dari awal hingga akhir. Dari 27 siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Cikidang, hanya 6 orang yang dapat menyelesaikan dua halaman penuh 

buku tulis biasa dalam waktu 30 menit. Sedangkan sisanya hanya dapat menulis 

setengah sampai satu halaman saja dalam waktu 30 menit. 

Harusnya siswa kelas IV ini sudah bisa membuat karangan karena saat kelas 

III sudah ada KD tentang menulis karangan sederhana.  Dalam suatu 

pembelajaran ada beberapa komponen yang tidak dapat dilepaskan dan saling 

terkait dengn komponen yang lainnya. Komponen tersebut adalah guru dan media 

pembelajaran. 
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Guru haruslah pandai mengemas materi dengan menarik menggunakan 

berbagai  media pembelajaran agar siswa mudah memahami apa yang 

disampaikan oleh guru. Guru memerlukan sebuah media untuk mempermudah 

proses belajar mengajar. Tapi banyak guru yang belum mengetahui media apa saja 

yang cocok di terapkan dalam materi pembelajaran menulis karangan narasi.  

Dengan dasar  latar  belakang  inilah, maka dari itu  disusunlah penelitian yang 

berjudul “PENGGUNAAN  MEDIA GAMBAR SERI UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MENULIS KARANGAN 

NARASI” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menggunakan media gambar 

seri dalam menulis karangan narasi bagi siswa kelas IV SDN 1 Cikidang ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan media gambar seri 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi pada 

siswa kelas IV SDN 1 Cikidang? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

menggunakan media gambar seri dalam  menulis karangan narasi pada siswa 

kelas IV SDN 1 Cikidang? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan media gambar seri dalam 

menulis karangan narasi bagi siswa kelas IV SDN 1 Cikidang. 
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2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media gambar seri untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi pada siswa 

kelas IV SDN 1 Cikidang 

3. Peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran menggunakan media 

gambar seri dalam  menulis karangan narasi pada siswa kelas IV SDN 1 

Cikidang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya media pembelajaran 

kreatif dalam dunia pendidikan dan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan 

pembelajaran menulis karangan narasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dan alternatif untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah umumnya, dan untuk pembelajaran menulis karangan narasi 

khususnya melalui media gambar. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat dijadikan alternatif penggunaan media dalam pembelajaran menulis 

karangan narasi. 

b. Bagi Siswa 

Mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran menulis karangan 

narasi.  

c. Bagi Peneliti  

Meningkatkan kualitas keilmuan serta mengimplementasikan media gambar 

seri dalam pembelajaran menulis karangan narasi. 

 

E. Hipotesis Tindakan 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai 

berikut:  Dengan menerapkan media gambar seri pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan materi menulis karangan narasi, maka kemampuan siswa kelas 

IV SDN 1 Cikidang dalam menulis karangan narasi akan meningkat. 

 

F. Penjelasan Istilah 

Dengan maksud tidak menimbulkan pertanyaan dan multi tafsir mengenai 

istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan berikut ini: 

1. Media Gambar Seri 

Media pembelajaran berupa rangkaian gambar yang menceritakan suatu 

peristiwa dimana setiap gambarnya menceritakan suatu peristiwa dimana setiap 

gambarnya menceritakan satu bagian peristiwa yang dipakai guru saat 

pembelajaran menulis karangan narasi. Gambar seri ini minimal 4 gambar dimana 

setiap gambar itu berfungsi sebagai 1 bagian cerita yang nantinya harus 

dikembangkan oleh siswa. 

 

2. Kemampuan Siswa dalam Menulis Karangan Narasi 

Kemampuan siswa untuk menuangkan ide, gagasan dalam bentuk tulisan 

untuk disampaikan kembali kepada orang lain dalam bentuk karangan yang 

dirangkai dalam urutan waktu dan menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan 

dengan cerita yang runtut, jelas, dan terangkai dari awal hingga akhir dengan 

memperhatikan judul, tema, diksi, ejaan, dan tanda baca. 

 

 


