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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat 

dalam kurikulum tingkat sekolah dasar. Tujuan dari mata pelajaran bahasa 

Indonesia adalah (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan 

etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, (2) menghargai dan bangga 

dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara, (3) memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan, (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial, 

(5) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa, dan (6) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (Depdiknas, 2003:7). 

Tujuan ini mendukung tercapainya tujuan pendidikan dasar yang tertuang 

dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yaitu “Pendidikan dasar 

diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup 

dalam masyarakat serta mempersiapkan siswa memenuhi persayaratan untuk 

mengikuti pendidikan menengah”. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia ditingkat sekolah dasar memiliki fungsi 

yang strategis karena dengan bahasa, pendidik dapat memberikan ilmu 

pengetahuan, seni dan informasi kepada siswa atau sebaliknya. 

Ruang lingkup standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia 

sekolah dasar terdiri dari keterampilan menyimak, keterampilan berbahasa, 

keterampilan menulis dan ketarmpilan membaca. Keempat keterampilan tersebut 

dapat diperoleh melalui pembelajaran bahasa. Diantara salah satu keterampilan 

tersebut yang harus dikuasai adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis 
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berhubungan dengan proses menjelaskan sebuah objek dengan pemberian bahasa 

tulisan dengan simbol-simbol huruf, pembentukan kata, pembentukan frase, 

pembentukan kalimat dan pembentukan paragraf sehingga mewujudakn sebuah 

bahasa tulisan yang memiliki satu kesatuan makna tertentu.  

Sedangkan yang dimaksud dengan karangan menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia adalah hasil tulisan cerita, artikel, hasil rangkaian kata yang tersusun 

sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh dan dapat dibaca oleh pembaca. 

Dalam menulis sebuah karangan, apapun bentuk organsisasi karangan itu, harus 

memilih kata dan bentuknya yang tepat dan menyusun kalimat. Kemudian 

kalimat-kalimat itu di rangkai sehingga terbentuknya paragraf-paragraf dan 

selanjutnmya terwujudlah sebuah karangan utuh dengan organisasi karangan 

tertentu ( Mulyadi, 2007:54). 

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penelitian di salah satu 

Sekolah Dasar yang terletak di Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isola, serta 

diskusi dengan guru kelas, ternyata siswa kurang tertarik untuk mengikuti 

pelajaran Bahasa Indonesia. Rata-rata hasil yang diperoleh dari hasil karangan 

siswa di bawah KKM. Hanya 10 (52,6%)  dari 19 siswa yang berhasil dalam 

menulis karangan atau yang mendapatkan nilai 65 ke atas atau mencapai KKM. 

Sedangkan 9 (47,3%)  siswa nilainya kurang dari 65 sehingga belum tuntas 

dalam belajar. Beberapa hal yang diduga menjadi penyebabnya yaitu : 

1. Siswa belum terampil menggunakan kata-kata yang sesuai dengan 

EYD. Ini terbukti dengan karangan yang dibuat oleh siswa, dalam 

hal ini siswa disuruh membuat suatu pengumuman, dalam 

pembuatan pengumuman, penggunaan huruf kapital masih belum 

tepat. Hal ini dikarenakan siswa kurang terbiasa menulis dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. 

2. Siswa belum terampil dalam menempatkan tanda baca. 

Kebanyakan karangan yang dibuat siswa kurang tepat dalam 

penempatan tanda bacanya. 
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Selain itu juga, hasil observasi yang diperoleh di salah satu Sekolah Dasar 

yang terletak di Kecamatan Sukasari, Kelurahan Isola tersebut, terdapat juga 

kendala dalam pembelajaran siswa, diantaranya siswa terlihat pasif saat 

pembelajaran, kelas cenderung diam, hanya berapa orang siswa saja yang 

berkomunikasi dengan gurunya dalam rangka belajar. Hal itu disebabkan 

pembelajaran di kelas yang monoton, guru hanya berceramah saja, tidak 

menggunakan media apapun.  

Dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar 

membutuhkan media sebagai alat  pendukung. Dengan kata lain, guru harus bisa 

menyediakan dan menyiapkan media yang cocok untuk mata pelajaran Bahasa 

Indonesia agar mengurangi kejenuhan dalam proses pembelajaran.  

Media pembelajaran sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar, 

terutama dalam meningkatkan kemampuan dan minat belajar siswa, media 

memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan situasi belajar 

yang lebih baik dan efektif. Dengan adanya hal tersebut, penulis tertarik 

menggunakan fariasi dalam pengajaran menulis, yaitu menggunakan media 

gambar seri. Oleh karena itu penulis ingin mencoba menerapkan media gambar 

seri ini dalam proses pembelajaran menulis karangan.  

Dalam pembelajaran ini, peran guru tidak semata-mata hanya ceramah 

saja, tetapi juga harus bisa merangsang dan memotivasi siswa agar aktif dalam 

pembelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan dan minat siswa dalam menulis yaitu dengan menggunakan gambar 

seri sebagai bahan dan media pembelajaran. Oleh karena itu, penulis tertarik   

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul ”PENGGUNAAN MEDIA 

GAMBAR SERI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 

KARANGAN BEBAS SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA 

INDONESIA DI SEKOLAH DASAR”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, secara 

umum permasalahan yang akan diteliti adalah: “bagaimanakah penggunaan 

media gambar seri untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan bebas 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar?”. Rumusan  

masalah diatas, selanjutnya diuraikan  kedalam rumusan masalah yang lebih 

khusus yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menggunaakan media 

gambar seri untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan bebas 

siswa kelas IV SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan  menggunakan media 

gambar seri untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan bebas 

siswa kelas IV SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis karangan bebas siswa 

kelas IV SD dengan menggunaan media gambar seri pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penggunaan 

Media Gambar Seri Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan 

Bebas Siswa Kelas IV SD Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran dengan  menggunakan media 

gambar seri untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan bebas siswa 

kelas IV SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Mendeskripsikan pelaksaan pembelajaran dengan  menggunakan media 

gambar seri untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan bebas siswa 

kelas IV SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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3. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan bebas siswa 

kelas IV SD dengan menggunaan media gambar seri pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa maupun 

instansi yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini merupakan masukan yang bermanfaat bagi guru dalam 

memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam rangka pengembangan ilmu 

dan memecahkan masalah nyata di lapangan. Disamping itu guru dapat 

memberikan variasi dalam KBM sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan dari hasil peneliian ini dapat mendorong siswa lebih aktif, 

kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada 

diri siswa serta meningkatkan gairah belajar siswa.  

3. Bagi Sekolah 

Meningkatakan kualitas pendidikan di SD khususnya pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Selain itu untuk kedepannya diharapkan dengan 

dilakukannya penelitian ini, sekolah akan lebih memperhatikan pentingnya 

penyediaan fasilitas belajar mengajar serta menjadi pedoman dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

 

 


