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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai peran penting 

didalam komunikasi baik secara lisan maupun tulisan  dan digunakan sebagai 

bahasa nasional sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi serta 

membentuk kebiasaan dan sikap. Selain itu pembelajaran harus dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa di 

lingkungannya, bukan hanya untuk berkomunikasi, namun juga untuk 

menyerap berbagai nilai serta pengetahuan  yang dipelajarinya. 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (dalam Susanto 

2014, hlm. 245) standar isi bahasa Indonesia sebagai berikut:  

“pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia 

Indonesia”.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah pada hakikatnya difokuskan 

pada empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan satu kesatuan dan merupakan catur tunggal. Setiap keterampilan 

erat sekali berhubungan dengan proses–proses yang mendasari bahasa. 

Salah satu dari keterampilan siswa yang harus dimiliki yaitu menulis. 

Menulis merupakan suatu keterampilan seseorang (individu) untuk  

mengkomunikasikan pesan dalam sebuah tulisan. Keterampilan ini berkaitan 

dengan kegiatan seseorang dalam memilih, memilah, dan menyusun pesan 

untuk ditransaksikan (Susanto, 2014, hlm. 243). Hal serupa diungkapkan oleh 

Tarigan (2008, hlm. 4) bahwa menulis merupakan suatu kegiatan produktif 

dan ekspresif. Menulis sendiri bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita dan 
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begitu banyak manfaat yang dapat dipetik dari menulis seperti peningkatan 

kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, penumbuhan 

keberanian dan pendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan 

informasi (Suparno, 2007, hlm. 1.4). Dalam kegiatan menulis ini, penulis 

harus terampil memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata, keterampilan 

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

praktik yang banyak. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan terhadap siswa 

kelas III disalah satu SD Negeri di kota Bandung diketahui bahwa 

kemampuan menulis karangan narasi siswa masih rendah. Siswa belum bisa 

membuat sebuah karangan narasi yang baik dan benar. Hal tersebut 

ditunjukan dari 37 siswa hanya 27 % atau sebanyak 10 orang siswa yang 

mendapat nilai diatas kriteria ketuntasan minimal (KKM) sedangkan 73 % 

siswa atau sebanyak 27 orang siswa masih dibawah KKM. Rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis karangan dilatarbelakangi oleh berbagai 

faktor. Siswa merasa kesulitan dalam menemukan ide atau gagasan dalam 

membuat sebuah karangan sehingga berdampak pada kesulian siswa dalam 

merangkai kalimat menjadi suatu paragraf yang padu. Pembendaharaan kata 

yang rendah berakibat pada kesalahan dalam penggunaan ejaan dan pemilihan 

kosakata serta pengetahuan siswa yang rendah tentang penggunaan tanda 

baca. Selain itu, proses pembelajaran masih bersifat satu arah atau berpusat 

kepada guru dan siswa masih terlihat pasif yang dapat membuat kegiatan 

latihan dan praktik dalam kegiatan menulis menjadi kurang serta media yang 

digunakan oleh guru kurang menarik dan bervariasi sehingga minat siswa 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi rendah serta tujuan 

pembelajaran menulis karangan tidak dapat tercapai dengan baik. 

Berdasarkan fakta dan data yang telah dipaparkan, salah satu upaya 

yang bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya kemampuan menulis 

karangan narasi siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang 

lebih inovatif. Salah satunya adalah dengan menggunakan media gambar seri. 

Penggunaan media gambar seri dapat membantu siswa dalam 
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mengembangkan ide atau gagasan kedalam bentuk tulisan serta 

mengembangkan daya imajinasi untuk menjalin hubungan antara satu 

kejadian dengan kejadian yang lain yang terdapat pada gambar seri sehingga 

siswa dapat merangkainya menjadi sebuah cerita. Media gambar sendiri 

memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran hal tersebut sesuai 

dengan pendapat dari Hamalik (dalam Arsyad, 2014, hlm. 19) yang 

mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap sisiwa.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Gambar Seri 

Untuk Meningkatkan Kemampuanm Menulis Karangan Narasi  Siswa 

Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimanakah penggunaan media gambar seri 

untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas III 

Sekolah Dasar?”. Kemudian, untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan 

tersebut, maka secara khusus dibuat tiga pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media gambar seri untuk meningkaktan kemampuan 

menulis karangan narasi siswa di kelas III sekolah dasar? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan 

menulis karangan narasi siswa di kelas III sekolah dasar? 
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3. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis karangan narasi siswa 

setelah menggunakan media gambar seri pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas III sekolah dasar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan 

umum dari penelitian ini adalah untuk: “Mengetahui bagaimana penggunaan 

media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi 

siswa kelas III Sekolah Dasar”. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah : 

1. Memperoleh gambaran perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media gambar seri untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karanga narasi siswa di kelas III sekolah dasar. 

2. Memperoleh gambaran pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media gambar seri untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karanga narasi siswa di kelas III sekolah dasar. 

3. Mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan menulis karangan narasi 

siswa setelah menggunakan media gambar seri pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas III sekolah dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian mengenai pembelajaran menulis karangan narasi 

menggunakan media gambar seri dapat memberikan sumbangan dan sarana 

informasi sebagai salah satu media yang dapat digunakan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas III Sekolah 

Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa: 

1) Meningkatkan stimulus siswa dalam berpikir, berpendapat dan 

kemampuan menulis. 

2) Mengembangkan kreatifitas siswa dalam menuangkan ide atau 

gagasan siswa kedalam sebuah tulisan melalui media gambar. 
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b. Bagi guru: 

1) Memberikan informasi bagi guru dalam merancang dan menyuusn 

rencana pelaksaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan media gambar seri. 

2) Memberikan motivasi kepada guru  agar dapat menciptakan 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

pada proses pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. 

c. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) : 

1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

mahasiswa UPI khususnya jurusan PGSD untuk mengembangkan 

pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dalam 

rangka memilih model pembelajaran yang tepat. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih 

lanjut bagi peneliti lain untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

 


