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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan 

dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. 

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, kita biasanya melalui suatu 

hubungan urutan yang teratur: mula-mula pada masa kecil kita belajar 

menyimak bahasa kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca 

dan menulis.  

Semua keterampilan dalam berbahasa Indonesia penting untuk 

dikuasai, tetapi menulis memang harus diakui sebagai sebuah aktivitas 

yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan berbicara, membaca, dan 

menyimak. Menulis bukanlah kemampuan yang dapat dikuasai dengan 

sendirinya, melainkan harus melalui proses pembelajaran sehingga 

memang diperlukan sebuah proses panjang untuk menumbuh kembangkan 

tradisi menulis.  

Dari pembicaraan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa 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. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil 

memanfaatkan grafelogi, struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan 

menulis ini tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan 

dan praktik yang banyak dan teratur. 

Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis 

sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan 

bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang 

terpelajar atau bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal ini, ada 

seorang penulis yang mengatakan bahwa  

“menulis dipergunakan, melaporkan atau memberitahukan, dan 

mempengaruhi; dan maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat 
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dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun 

pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini 

bergantung pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan 

struktur kalimat.” Morsey (dalam Tarigan, 2008, hlm. 3 – 4).  

Menurut Graves (dalam Suparno & Yunus, 2007, hlm. 1.4), 

seseorang enggan menulis karena tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa 

tidak berbakat untuk menulis, dan merasa tidak tahu bagaimana harus 

menulis. Ketidaksukaan tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga dan 

masyarakatnya, serta pengalaman pembelajaran menulis atau mengarang 

di sekolah yang kurang memotivasi dan merangsang minat. Siswa Sekolah 

Dasar diharapkan dapat menyerap aspek-aspek dasar dari kemampuan 

menulis sebagai bekal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan 

kata lain, pembelajaran kemampuan menulis di Sekolah Dasar berfungsi 

sebagai landasan untuk latihan kemampuan menulis di jenjang sekolah 

selanjutnya. 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena beberapa permasalahan siswa 

dalam menulis karangan. Hal ini didasarkan pada hasil observasi awal 

yang dilakukan dengan cara mewawancarai guru kelas IV A kemudian 

dengan memberikan pretes untuk membuat karangan kepada siswa kelas 

IV A. Setelah proses menulis karangan selesai, siswa diharapkan dapat 

menulis karangan dengan ejaan, tanda baca, gagasan, dan penggunaan 

kosa kata yang tepat. Akan tetapi, hasil dari observasi tersebut  

menunjukan bahwa siswa kelas IV A kurang tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran menulis, siswa memiliki kesulitan dalam mengungkapkan 

ide tau gagasan, penggunaan kosa kata yang belum tepat, serta belum 

dapat menggunakan ejaan dan tanda baca dengan tepat. Hal ini terbukti 

dengan pretes yang telah dilakukan di kelas IV A di salah satu SD di kota 

Bandung. Dari hasil pretes tersebut diketahui, hampir 50% dari 26 siswa 

belum mampu menulis karangan dengan baik dan tepat. Dengan kata lain, 

hampir 50% siswa kelas IV A di sekolah tersebut masih belum menguasai 

kemampuan menulis karangan yang baik dan tepat. Rata-rata nilai siswa 

yang diperoleh dari hasil pretes tersebut yaitu 60 sedangkan ketuntasan 
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belajar siswa berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan adalah 70.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan menulis, khususnya 

dalam menulis karangan perlu adanya proses atau kegiatan yang berbeda 

sehingga siswa tertarik untuk menulis. Setelah minat menulis siswa 

muncul, siswa dapat dengan sungguh-sungguh menulis karangan dengan 

tepat. 

Dari permasalan yang telah diuraikan di atas, peneliti terdorong 

untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian. 

Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti memiliki keyakinan bahwa 

dengan model Concept Sentence dapat meningkatkan kemampuan menulis 

karangan siswa sekolah dasar.  

Salah satu bentuk menulis adalah menulis narasi yang sengaja 

dipilih dalam penelitian ini karena merupakan bentuk karangan yang 

bertujuan untuk  menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca 

tentang peristiwa pada suatu waktu kepada pembaca. 

Salah satu cara yang bisa dipakai untuk membantu meningkatan 

kemampuan menulis karangan narasi, maka dilakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang sejalan dengan 

tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Concept Sentence Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa SD”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pembelajaran pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materi menulis karangan narasi dengan menerapkan model 

Concept Sentence siswa kelas IV A SDN Cipedes 5 di kota Bandung? 
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2. Bagaimanakah perkembangan kemampuan menulis karangan narasi 

siswa kelas IV A SDN Cipedes 5 di kota Bandung pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan menerapkan model Concept Sentence? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mencari gambaran yang sekaligus menjawab permasalahan penelitian 

dengan paparan deskripsi tentang: 

1. Memperoleh bentuk perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan menerapkan model Concept Sentence untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas IV A SDN Cipedes 5 

di kota Bandung. 

2. Mengetahui proses pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis karangan narasi dengan menerapkan model Concept 

Sentence siswa kelas IV A SDN Cipedes 5 di kota Bandung. 

3. Mengetahui perkembangan kemampuan menulis karangan narasi siswa 

kelas IV A SDN Cipedes 5 di kota Bandung pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan menerapkan model Concept Sentence. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan bagi semua pihak yang ada dalam bidang 

pendidikan untuk memberikan gagasan atau pemikiran dalam rangka 

memperbaiki kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan tujuan, 

materi, karakteristik peserta diidik, dan kondisi pembelajran 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

1) Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bahwa 

kemampuan menulis karangan narasi sangat penting untuk 

dikembangkan. 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peneliti untuk 

menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

dapat tercapai. 

b. Manfaat Bagi Siswa 

1) Memudahkan siswa dalam kemampuan menulis karangan 

narasi dengan menggunakan model Concept Sentence. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

karangan narasi. 

3) Mengurangi kesulitan siswa dalam menulis karangan narasi. 

4) Membiasakan siswa untuk belajar aktif dan kreatif dalam 

mengembangkan kalimat dari kata kunci yang sudah dibuat. 

Hal ini dapat meningkatkan daya kreatifitasnya dalam menulis 

karangan narasi. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk sekolah 

tersebut dalam mengambil kebijakan, dalam upaya memperbaiki 

kualitas belajar mengajar melalui metode yang menyenangkan dan 

relevan khususnya pembelajaran yang menggunakan keterampilan 

dalam menulis. 

d. Manfaat Bagi LPTK 

Dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia dan memberikan gambaran dalam 

penerapan kebijakan mengenai model Concept Sentence sehingga 

dapat diterapkan oleh guru yang lain. 

 

E. Hipotesis Tindakan 

Penerapan model concept sentence dapat meningkatkan 

keterampilan menulis karangan narasi siswa kelas IV A SD Negeri 

Cipedes 5 Kecamatan Sukasari Kabupaten Bandung Barat akan 

meningkat. 


