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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pembelajaran menulis di SD saat ini masih terbilang monoton.Masalah 

yang dilontarkan dalam pembelajaran menulis terbilang cukup banyak di 

antaranya yaitu rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran menulis, di 

karenakan siswa tidak memiliki rasa ketertarikannya pada pelajaran Bahasa 

Indonesia.Masalah tersebut juga dikarenakan kurangnya kereativitas dalam 

mengembangkan teknik pembelajaran menulis. 

 Informasi tersebut penulis dapatkan melalui penyebaran angket dan 

wawancara singkat dengan siswa dan guru yang bersangkutan.Masalah-

masalah tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai tujuan pembelajaran 

menulis. Banyak hal yang membuat proses menulis dan mengarang dirasa 

sulit bagi siswa. Berdasarkan observasi awal di kelas V SDN Pereng, 

Kecamatan Taktakan, Kota Serang, siswa hanya duduk terpaku, diam dan 

bingung untuk memulai menulis, ketika guru mengajarkan pelajaran menulis 

cerita pendek. Sehingga dari 40 jumlah siswa kelas V yang mampu menulis 

cerita pendek dengan kriteria penilaian cukup atau apabila dipresentasikan 

hanya 15 %, dan siswa mampu membuat karangan dengan hasil kurang 85 %, 

sedangkan yang lainnya kesulitan dan sama sekali tidak bisa membuat cerita 

pendek. Sedangkan rata-rata kelas yang diperoleh hanya 54,75 jauh di bawah 

KKM yang telah di tetapkan di kelas V dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SDN Pereng yaitu 70,00. 

 Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi 

harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Henry, 2008, hlm. 

4). 
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Kiranya sangat jelas dari pernyataan yang penulis kutip, bahwasannya 

keterampilan menulis tidak datang dengan sendirinya, tetapi diperlukan juga 

banyak belajar dan berlatih.Itulah yang penulis ingin terapkan juga pada siswa 

kelas V agar nilai rata-rata kelas memenuhi kriteria KKM. 

 Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mempunyai empat aspek 

keterampilan berbahasa, yaitu : (1)  menyimak, (2)  berbicara, (3) membaca, 

(4) menulis. Keempat aspek tersebut harus dimiliki oleh siswa, karena bila 

salah satu aspek tersebut tidak dimiliki oleh siswa maka akan sulit untuk 

mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan bidang studi lainnya. 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia disekolah saat ini sudah diterapkan 

keempat aspek keterampilan bahasa tersebut, hanya saja cara pengajaran yang 

diberikan oleh guru kurang menarik sehingga siswa tidak maksimal untuk 

mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Indikasi yang terlihat adalah 

sedikitnya kata dan kalimat yang mampu ditulis siswa pada kertas yang 

disediakan guru. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan siswa 

dalam menulis, dan disinilah peran guru sangat menentukan, oleh karena itu 

guru dituntut agar lebih kreatif dan inovatif serta memiliki kemampuan yang 

memadai dalam merancang pembelajaran menulis terutama menyangkut 

teknik dan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran menulis. 

Mengingat pentingnya pengajaran menulis, kurikulum mencantumkan tujuan 

pengajaran bahasa yang cenderung ke arah keterampilan berbahasa termasuk 

keterampilan menulis. 

 Dari berbagai masalah yang ada, masalah kurangnya minat menulis 

cerita pendek perlu diangkat karena bila siswa berminat untuk menulis maka 

masalah dalam pemahamannya sudah berkurang. Adapun upaya dalam 

peningkatan menulis cerita pendek untuk siswa kelas V ini adalah 

menggunakan alat bantu atau media ke arah benda-benda nyata. 

 Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang murah dan 

efisien yang meskipun sederhana dan bersahaja tetapi merupakan keharusan 
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dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan.Disamping mampu 

menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut untuk dapat 

mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang akan 

digunakan apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu guru harus 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pembelajaran, yang meliputi (Hamalik dalam Arsyad, 2011, hlm. 2). 

 Dari pernyataan diatas, peneliti percaya bahwa dengan menggunakan 

media akan membantu kesulitan siswa dalam mencari inspirasi dalam 

pembelajaran menulis cerita pendek, yaitu dalam studi penelitian yang akan 

dilakukan di kelas V SDN Pereng Kec.Taktakan dengan judul penelitian 

“Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Cerita Pendek Untuk Siswa 

Kelas V Dengan Menggunakan Benda-benda Nyata” (PTK di Kelas 

VSDN Pereng, Kec.Taktakan, Kota Serang). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah 

beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan 

(Arikunto, 2010, hlm. 36). 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kemampuanmenulis cerita pendek siswa dengan 

menggunakan benda-benda nyata? 

2. Seberapa besarkah peningkatan kemampuanmenulis cerita pendek siswa 

dengan menggunakan benda-benda nyata? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan bertujuan antara lain: 

1. Mendeskripsikan kemampuanmenulis cerita pendek siswa dengan benda-

benda nyata. 
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2. Mendeskripsikan kemampuansiswa dalam menulis cerita pendek setelah 

menggunakan benda-benda nyata . 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Melalui penelitian pembelajaran menulis cerita pendek dengan 

menggunakan benda-benda nyata, penulis mengharapkan akan timbul 

manfaat, diantaranya: 

1. Segi Teori 

Melaluui penelitian ini dapat dijadikan sumbangan bagi ilmu pendidikan 

khususnya upaya dalam peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

cerita pendek.Dengan adanya inovasi dan variasi dalam pengajaran 

diharapkan mampu meningkatkan minat menulis siswa terutama dalam 

menulis cerita pendek dengan optimal. 

2. Segi Kebijakan 

Untuk Dinas Pendidikan diharapkan dapat membuat kebijakan yang 

profesional dan berkompeten dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini 

dikarenakan masih adanya nilai bahasa Indonesia yang kurang dari KKM 

yang sudah ditetapkan. 

3. Segi Praktik 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian tindakan ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar 

khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan 

benda nyata. 

b. Bagi siswa 

a. Dapat menumbuhkan minat siswa dalam menulis cerita pendek 
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b. Penelitian tindakan ini dapat memperbaiki aktifitas belajar siswa 

serta dapat mendorong siswa untuk secara aktif terlibat dalam 

pembelajaran  

c. Dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam menungkan ide 

kedalam tulisan. 

 

 

c. Bagi sekolah 

Dapat menjadi informasi tentang pengajaran dalam menulis cerita 

pendek dengan menggunakan benda nyata. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Definisi Menulis 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian menulis adalah 

membuat huruf (angka dan sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dsb) 

anak-anak sedang belajar, melahirkan pikiran atau perasaan (seperti 

mengarang, membuat surat). 

 Menurut Henry (2008, hlm. 3), menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, 

tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

 Menulis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengemukakan gagasan-pikirannya kepada orang atau pihak lain dengan 

media tulisan. Menulis juga disebut sebagai sebuah kegiatan dalam 

menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan 

dalam bahasa tulisan. 
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2. Definisi Cerita Pendek 

 Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa cerpen 

adalah cerita atau kisah pendek dengan jumlah kata kurang dari 10.000 

dengan memberikan kesan tunggal dan ceritanya terpusat pada salah satu 

tokoh. 

 Sesuai dengan namanya, cerita pendek (cerpen) tentulah pendek.Jika 

dibaca, biasanya jalannya peristiwa di dalam cerpen lebih padat. 

Sementara itu latar maupun kilas baliknya disinggung sambil lalu 

saja(Harris, 2009, hlm. 5) 

 Cerita Pendek atau sering disingkat sebagai Cerpen adalah suatu 

bentuk Prosa Naratif Fiktif.Cerita Pendek cenderung padat dan langsung 

pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, 

seperti Novella (dalam pengertian modern) dan Novel. Karena singkatnya, 

cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra 

seperti tokoh, plot, tema, bahasa dan insight secara lebih luas 

dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang.Ceritanya bisa dalam 

berbagai jenis. 

 Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan 

singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi 

penceritaan lisan.Dengan munculnya Novel yang realistis, cerita pendek 

berkembang sebagai sebuah miniatur, dengan contoh-contoh dalam cerita-

cerita karya E.T.A Hoffmann dan Anton Chekhov. 

 Cerita pendek cenderung kurang kompleks dibandingkan dengan 

novel.Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada suatu kejadian, 

mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, 

mencakup jangka waktu yang singkat. 

 Dari penjelasan di atas tentunya kita sudah dapat mendefinisikan cerita 

pendek.Cerita pendek adalah cerita singkat berbentuk prosa yang jumlah 

katanya sekitar dua sampai duapuluh halaman.Jika halamannya sudah 
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lebih dari seratus halaman berarti bukanlah cerpen melainkan novel atau 

cerita panjang. 

 

3. Definisi Media 

 Kata media berasal dari bahasa latin Medius yang secara harfiah 

berarti “tengah”, “perantara”, atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan(Arsyad, 2011, hlm. 3). 

 Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal. 


