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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat empat keterampilan bahasa 

yang harus dikuasai oleh siswa yaitu keterampilan berbicara, keterampilan 

menyimak, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan 

tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, 

untuk dapat menguasai keempat keterampilan tersebut guru harus mampu mendidik 

dan melatih siswa agar siswa mampu dan bisa menguasai keempat keterampilan 

tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut guru dituntut untuk menjadi seorang 

pendidik yang profesional yang mampu menggunakan metode-metode, strategi-

strategi dan media pembelajaran yang menunjang dan menarik untuk siswa.  

Dari keempat keterampilan yang telah disebutkan, satu diantaranya adalah 

keterampilan menulis. Menulis merupakan kegiatan mencurahkan ide, gagasan dan 

pikiran dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan 

gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan misalnya memberi tahu, meyakinkan 

atau menghibur. ( Dalman, 2014, hlm. 3 ). Tulisan di bagi menjadi dua bentuk yaitu 

tulisan fiksi dan tulisan nonfiksi. Tulisan fiksi adalah karya sastra yang ditulis sesuai 

dengan khayalan pengarangnya. Sedangkan tulisan nonfiksi yaitu tulisan berdasarkan 

kenyataan dan dapat dibuktikan secara empiris.  

Menulis di sekolah dasar merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 

diterapkan oleh guru, ini dilakukan untuk melatih kreatifitas siswa dalam 

mengungkapkan daya imajinasi mereka. Menulis di sekolah dasar dapat di latih 

dengan mengajak siswa untuk menulis karangan, menulis surat dan menulis cerita 

pendek. Dalam kegiatan menulis, baik menulis karangan, menulis surat dan menulis 

cerita pendek pada siswa masih banyak menemukan kesulitan. Dalam menulis 
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karangan maupun cerita pendek kesulitan siswa dalam menulis  ditemukan karena 

siswa kurang mampu merangkai kata-kata mereka dalam sebuah tulisan. Selain itu, 

siswa juga sulit menentukan tema yang tepat untuk menulis cerita pendek. Oleh 

karena itu, sebelum memberi siswa tugas untuk menulis cerita pendek, terlebih 

dahulu di tentukan temanya. Ini dilakukan agar memudahkan siswa dalam menulis 

karangan maupun cerita pendek.  

Namun, selain dua alasan diatas ada juga hal penting yang harus dilakukan oleh 

guru dalam mengajarkan siswa dalam menulis karangan maupun cerita pendek adalah 

media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran tentang menulis karangan dan cerita pendek. 

Menurut Soeparno ( dalam Resmini & Juanda, 2007, hlm. 206 ) media adalah 

alat yang digunakan sebagai penyalur untuk menyampaikan pesan dan informasi dari 

sumber kepada penerima pesan. Media pembelajaran merupakan sebuah alat yang 

digunakan dalam pembelajaran untuk mempermudah siswa memahami apa yang akan 

disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran dibagi 

menjadi 2 macam yaitu media visual dan media audio. Salah satu contoh dari media 

visual adalah buku cerita bergambar. 

Buku bergambar ialah buku yang menyampaikan pesan cerita melalui dua cara 

yaitu lewat ilustrasi dan tulisan. Ilustrasi ( gambar ) dan tulisan yang sama-sama 

dimaksudkan dalam menyampaikan pesan yang ada didalam ceritayang keduanya 

saling menguatkan. Huck dkk ( dalam nurgiyantoro, 2013, hlm. 153 ). Pendapat lain 

dikemukakan oleh Mitchell ( dalam nurgiyantoro, 2013, hlm. 153 ) bahwa buku cerita 

bergambar adalah buku yang menampilkan gambar dan teks yang keduanya saling 

menjalin.  

Dalam pembelajaran menulis cerita pendek dengan menggunakan media buku 

cerita bergambar, kegiatan yang dapat dilakukan adalah harus mengetahui unsur-

unsur dari buku cerita bergambar. Setelah siswa mengetahui dan memahami unsur-
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unsur yang ada dalam buku cerita bergambar, siswa bisa di tugaskan untuk memulai 

membuat cerita pendek. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“ Pengaruh Penggunaan Buku Cerita Bergambar sebagai Media Pembelajaran 

terhadap Kemampuan Siswa dalam Menulis Cerita Pendek di Kelas IV SDN 

Kamalaka Kecamatan Taktakan Kota Serang”. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat diidentifikasikan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Rendahnya kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek 

2. Dalam pembelajaran menulis cerita pendek guru hanya menggunakan 

metode ceramah dalam menyampaikan materi 

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian dapat terarah, maka diperlukan batasan masalah. Ini dilakukan 

karena mengingat keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Baik dalam 

kemampuan, waktu maupun biaya, maka peneliti membatasi masalah ini dalam 

beberapa hal sebagai berikut: 

Penelitian dilakukan di kelas IV SDN Kamalaka kecamatan Taktakan Kota 

serang yang berjumlah 48 orang. Dengan 20 siswa kelas eksperimen dan 20 siswa 

kelas kontrol. Adapun yang diteliti adalah kemampuan siswa dalam menulis cerita 

pendek.. pembelajaran yang akan digunakan dalam melatih siswa dalam menulis 

cerita pendek adalah dengan menggunakan media buku cerita bergambar.   

D. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek sebelum 

menggunakan media cerita bergambar? 



4 
 

Mariyatul Qibtiyah, 2015 

PENGARUH PENGGUNAAN BUKU CERITA BERGAMBAR SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP 

KEMAMPUAN SISWA DALAM MENULIS CERITA PENDEK DI KELAS IV SDN KAMALAKA KECAMATAN 

TAKTAKAN KOTA SERANG 

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

 

b. Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek setelah 

menggunakan media cerita bergambar? 

c. Apakah penggunaan buku cerita bergambar berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek? 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah: 

a. Mengetahui kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek sebelum 

menggunakan buku cerita bergambara 

b. Dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek setelah 

menggunakan buku cerita bergambar 

c. Dapat melihat pengaruh penggunaan buku cerita bergambar terhadap 

kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan mengenai 

sastra anak dan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis 

cerita pendek.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Melatih siswa untuk berpikir kreatif 

2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis cerita pendek    

3) Membiasakan siswa untuk selalu menuangkan ide-ide mereka 

dalam sebuah tulisan 

b. Bagi Guru dan Sekolah 

1) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar 

2) Mendorong guru untuk merancang dan melaksanakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 
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3) Membantu mengatasi kesulitan yang dialami siswa dalam menulis 

cerita pendek 

c. Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan dan pengalaman peneliti 

2) Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dan diperoleh   

3) Dapat menambah ilmu untuk melakukan penelitian selanjutnya 

 

G.  DEFINISI ISTILAH 

1. Istilah buku cerita bergambar dalam penelitian ini adalah buku yang 

menyampaikan pesan cerita melalui dua cara yaitu lewat ilustrasi dan 

tulisan. Ilustrasi (gambar) dan tulisan yang sama-sama dimaksudkan 

dalam menyampaikan pesan yang ada didalam ceritayang keduanya 

saling menguatkan. Huck dkk (dalam nurgiyantoro, 2013, hlm. 153 ). Jadi 

buku cerita bergambar ialah buku cerita anak yang disertai dengan 

gambar ilustrasi. 

2. Istilah media pembelajaran dalam penelitian ini adalah alat yang 

digunakan sebagai penyalur untuk menyampaikan pesan dan informasi 

dari sumber kepada penerima pesan. Soeparno ( dalam Resmini & 

Juanda, 2007, hlm. 206 ). Jadi media pembelajaran ialah alat perantara 

yang digunakan dalam proses pembelajaran oleh guru untuk 

menyampaikan pesan berupa materi-materi pembelajaran kepada siswa. 

3. Istilah cerita pendek dalam penelitian ini adalah jenis karya sastra yang 

memaparkan kisah ataupun cerita tentang manusia beserta seluk beluknya 

lewat tulisan pandek. 

 

 


