
 

Kania Eka Yunita, 2015 

PENERAPAN MEDIA POSTER UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS SISWA DALAM 

KARANGAN PERSUASIF DI KELAS IV SD NEGERI TAKTAKAN 1 KECAMATAN TAKTAKAN KOTA SERANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini mengenai keterampilan menulis karangan persuasif. Tujuan 

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui,menganalisa, mendeskripsikan proses 

pembelajaran dalam menulis karangan persuasif melalui media poster di kelas IV 

SDN. Taktakan 1, penerapan media posteruntuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa dalam karangan persuasif di kelas IV SDN. Taktakan 1. Adapun 

untuk mendukung fokus penelitian, pada bab ini peneliti akan menguraikan latar 

belakang terbuatnya penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi 

operasional dan struktur organisasi skripsi. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peranan penting bagi setiap manusia karena bahasa 

merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan dari manusia dengan 

manusia lainnya. Oleh karena itu pembelajaran bahasa ini harus dipelajari 

dengan sebaik-baiknya sehingga mampu dijadikan sebagai kemampuan 

berinteraksi. Begitupun dalam pengajaran bahasa Indonesia yang diarahkan 

untuk meningkatan kemampuan siswa berkomunikasi baik secara lisan 

maupun tulisan. Pada proses kegiatan belajar mengajar (KBM) bahasa 

Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran yaitu untuk 

mengembangkan potensi siswa di masa depan. Sebab dengan adanya 

keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh siswa maka akan menunjang 

kemampuan siswa untuk dapat mengemukakan gagasan baik secara lisan 

ataupun secara tulisan yang dapat dibaca oleh pembaca. 

Dalam pembelajaran bahasa terdapat keterampilan-keterampilan yang 

harus dimiliki oleh siswa yaitu keterampilan berbicara, keterampilan 

menyimak, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dari keempat 

keterampilan tersebut, keterampilan yang sulit dikuasai oleh anak yaitu 

keterampilan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan 

dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Menurut 
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Tarigan (2008,hlm.3) “Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini maka sang penulis harus lah terampil 

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata”. Dalam pengertian 

tersebut disebutkan bahwa keterampilan menulis harus memperhatikan 

struktur bahasa serta kosa kata yang baik sehingga menghasilkan sebuah 

bacaan yang disebut sebagai karangan. 

Kegiatan menulis merupakan kegaiatan yang efektif dan produktif 

untuk melatih kosakata dan melatih menuangkan segala ide dan gagasan yang 

ditulis menggunakan ketatabahasaan yang baik sehingga menciptakan sebuah 

karangan yang pantas untuk di baca. Dalam penulisan karangan tidak hanya 

harus memiliki kosakata yang luas  untuk dituangkan akan tetapi dibutuhkan 

kemampuan untuk menggunakan pemakaian huruf kapital, ejaan, tanda baca, 

serta yang paling penting yaitu mampu memilih tema atau ide yang menarik 

untuk di jadikan sebuah karangan. Terdapat empat kegiatan menulis karangan 

narasi,deskriptif, eksposisi, dan persuasif. Salah satu keterampilan menulis 

karangan yang harus dikuasai adalah karangan persuasif. Menurut Tarigan 

(2008, hlm. 113) persuasif adalah tulisan yang dapat merebut perhatian 

pembaca, yang dapat menarik minat, dan yang dapat meyakinkan mereka 

bahwa pengalaman membaca merupakan suatu hal yang amat penting. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas 4 SD. Negeri 

Taktakan 1, peneliti menyimpulkan bahwa : adanya kesulitan yang dihadapi 

siswa, kejenuhan dalam metode mengajar yang digunakan, guru dalam hal ini 

tidak menggunakan metode ataupun media yang dapat menarik siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan. Akibatnya siswa merasa jenuh dalam 

keminatan pembelajaran menulis karangan, kesulitan dalam menulis karangan 

terdapat pada penentukan ide untuk sebuah karangan, siswa kesulitan dalam 

menyusun paragraf karangan menjadi karangan yang padu, kerapihan tata 

tulis pun menjadi kesulitan siswa dalam menyusun karangan. Untuk 

memperkuat adanya sebuah masalah maka peneliti mengadakan sebuah tes 

yang dimana didapatkan hasilnya yaitu 53,97 sedangkan kkm yang ditentukan 

yaitu sebesar 6,5. Oleh karena itu berdasarkan data-data yang telah diperoleh 
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tersebut penulis ingin memberikan solusi dengan menggunakan media 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran menulis karangan terutama karangan 

persuasif. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang disampaikan berupa 

alat-alat yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Adapun media yang peneliti tawarkan pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan media poster. Menurut Sudjana dan Rivai 

(2010,hlm.51) poster dapat didefinisikan sebagai kombinasi visual dari 

rancangan yang kuat, dengan warna, dan pesan dengan maksud untuk 

menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan 

gagasan. Berdasarkan kutipan tersebut media yang mampu memunculkan 

gambar dengan komposisi warna yang kuat dan menarik maka dapat melatih 

kreatifitas siswa dalam menulis karangan persuasif. Dalam hal ini siswa tidak 

hanya dilatih untuk menemukan sebuah ide atau gagasan akan tetapi siswa 

mampu membuat tulisan yang menarik dan memiliki pesan yang kuat pada 

tulisan nya. Penggunaan media poster ini peneliti ambil karena adanya 

keberhasilan penelitian yang telah dilakukan oleh Listiyarini (2004) serta 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestika Dewi (2013). Dari hasil 

penelitian tersebut terdapat hasil yang signifikan pada saat pretes dengan nilai 

yang rendah hingga dilakukan beberapa treatment yang dilakukan terdapat 

penaikan nilai yang signifikan dari hasil sebelumnya. Oleh karena itu pada 

hal ini peneliti tertarik dan ingin melanjutkan penelitian yang sebelumnya 

telah dilakukan. 

Adapun manfaat dari penggunaan media poster yaitu untuk 

memberikan variasi dalam proses belajar mengajar siswa sehingga perhatian 

siswa pada pelajaran lebih besar dan mampu memahami dan mudah 

mengingat. Maka dari itu penulis ingin membantu memperbaiki permasalahan 

yang dihadapi siswa melalui penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Penerapan Media Poster untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 

dalam Karangan Persuasif di Kelas IV SD Negeri Taktakan 1 Kecamatan 

Taktakan Kota Serang.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti membuat 

rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana proses pembelajaran dalam menulis karangan persuasif melalui 

media posterdi kelas IV SD.Negeri Taktakan 1? 

2. Bagaimana penerapan media poster dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menulis karangan persuasif di kelas IV SD.Negeri Taktakan 

1? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan yang sudah tertera, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui,menganalisa, mendeskripsikan : 

1. Proses pembelajaran dalam menulis karangan persuasif melalui media 

poster di kelas IV SDN. Taktakan 1. 

2. Penerapan media posteruntuk meningkatkan kemampuan menulis siswa 

dalam karangan persuasif di kelas IV SDN. Taktakan 1. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam 

pembelajara Bahasa Indonesia serta diharapkan dapat memberikan manfaat-

manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam peneltian ini.  

1. Bagi peneliti  

a. Menemukan jawaban atas tujuan penelitian yakni membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis karangan persuasif 

dengan menggunakan media poster. 

b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

2. Bagi guru  

a. Dapat mengetahui hasil pengaruh dari penggunaan media poster 

terhadap peningkatan menulis karangan persuasif. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa dalam keterampilan menulis. 

3. Bagi siswa 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia terutama dalam keterampilan 

menulis karangan persuasif. 

b. Untuk meningkatkan keatifan siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia terutama dalam keterampilan menulis karangan persuasif. 

 

E. Definisi Operasional  

Definisi operasional yang berhubungan dengan variable penelitian 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Media Poster 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010,hlm.51) Media poster dapat 

didefinisikan sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat, dengan 

warna, dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang 

lewat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam 

ingatannya. 

2. Karangan 

Menurut Widyamarta, dkk (dalam Dalman,2014,hlm.85), mengarang 

adalah suatu proses kegiatan berpikir manusia yang hendak menggunakan 

kandungan jiwanya kepada orang lain atau diri sendiri dalam tulisannya. 

3. Karangan Persuasif 

Menurut Keraf Tarigan (2008, hlm. 113) persuasif adalah tulisan yang 

dapat merebut perhatian pembaca, yang dapat menarik minat, dan yang 

dapat meyakinkan mereka bahwa pengalaman membaca merupakan suatu 

hal yang amat penting. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 
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Adapun struktur organisasi skripsi ini berisi 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan yaitu sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka 

Bab II ini berisi kajian teori tentang materi-materi pokok yang akan 

digunakan, kajian hasil penelitian terdahulu, dan hipotesis tindakan. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab III ini berisi metode penelitian, metode penelitian tindakan kelas 

(PTK), prosedur penelitian, subjek dan lokasi penelitian, instrumen 

penelitian, dan teknik pengumpulan data. 

Bab IV Temuan Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV ini berisi temuan hasil penelitian, pembahasan dan jawaban 

hipotesis. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab V ini berisi kesimpulan penelitian dan saran atau rekomendasi. 

 

Akhirnya pada uraian di atas, peneliti telah menguraikan apa saja yang 

melatar belakangi penelitian, rumusan masalah yang akan dicapai, tujuan, 

manfaat, definisi operasional dan struktur organisasi skripsi. Adapun untuk teori-

teori yang akan digunakan pada penelitian ini, akan peneliti uraikan pada bab II. 

 

 


