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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Bahasa Indonesia merupakan suatu ilmu yang memegang peranan 

penting dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena 

bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuhkan cara berpikir 

logis, kritis, dan sistematis. Mengingat pentingnya bahasa Indonesia dalam 

berbagai ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka bahasa 

Indonesia diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan merupakan pelajaran yang 

penting untuk dikuasai oleh siswa.  

Pembelajaran bahasa Indonesia menekankan pada pemerolehan empat 

keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan tersebut adalah keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat ketarmpilan disajikan 

secara terpadu, namun dimungkinkan untuk memberikan penekanan pada salah 

satu keterampilan menulis. 

Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah keterampilan menulis 

permulaan. Kemampuan menulis biasanya terintegrasi dalam proses 

pembelajaran. Setiap pelajaran pasti memiliki tugas sebagai latihan dan 

pengayaan untuk siswa. Oleh karena itu, kemampuan menulis erat kaitannya 

dengan bidang studi. Hal terebut sesuai dengan kegiatan belajar mengajar pada 

Kurikulum 2013 dimana semua mata pelajaran dilaksanakan secara terpadu dalam 

satu pembelajaran. 

Kemampuan menulis permulaan merupakan keterampilan yang harus 

dikuasai oleh siswa sekolah dasar terutama di kelas rendah yaitu kelas I dan kelas 

II. Menulis permulaan telah diajarkan sejak siswa kelas I, namun tidak menutup 

kemungkinan jika di kelas II masih ditemukan siswa yang belum memiliki 

kemampuan menulis permulaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti : motorik, perilaku, persepsi, memori, kemampuan melaksanakan cross 

modal, penggunaan tangan yang dominan, kemampuan memahami instruksi. 

Kompetensi yang harus dicapai oleh siswa kelas II lebih tinggi dibandingkan 
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kelas I. Pembelajaran menulis permulaan di kelas II dituntut untuk menyatakan 

ide secara tertulis, menyimpulkan cerita, menyajikan teks. Oleh karena itu banyak 

siswa kelas II menganggap bahwa pembelajaran menulis itu sulit. 

Permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu siswa belum bisa menulis 

dengan rapi. Tulisan siswa banyak yang tidak sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). Banyak siswa yang menulis tidak jelas sehingga sulit 

untuk dibaca oleh guru bahkan oleh dirinya sendiri.  

Permasalahan tersebut terlihat ketika peneliti melakukan observasi di 

kelas II. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan tes awal 

terkait kemampuan keempat kebahasaan yakni kemampuan menyimak, berbicara, 

menulis dan membaca. Hasil observasi menunjukkan 30 dari 35 orang siswa dapat 

menyimak dengan baik atau sekitar 85%. Sedangkan untuk berbicara 

menunjukkan 33 dari 35 orang siswa dapat berbicara dengan baik atau sekitar 

94%. Selain itu, untuk kemampuan menulis hanya 23 dari 35 siswa  atau 65% 

yang menulis dengan cukup rapi dan dapat terbaca oleh orang lain. Kemampuan 

membaca menunjukkan 94% yaitu 33 dari 35 siswa dapat membaca.  

Banyak metode dan model yang dapat meningkatkan kemampuan 

menulis permulaan. Metode Eja, Metode Global, Metode SAS dapat 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan. Peneliti melakukan percobaan 

menerapkan Metode Eja pada pembelajaran, namun siswa merasa bahwa mereka 

seperti belajar di kelas I. Selain Metode Eja, peneliti juga mencoba menerapkan 

Metode SAS, namun respon dari siswa tidak begitu antusias karena banyak 

memakan waktu, sedangkan waktu yang tersedia tidak banyak karena SD tersebut 

telah melaksanakan Kurikulum 2013, sehingga waktu banyak terbuang untuk 

melaksanakan Metode SAS saja dan pembelajaran tidak mencapai tujuan.  Oleh 

karena itu, peneliti akan mencoba melakukan perubahan dalam menulis 

permulaan. Peneliti akan menggunakan pendekatan pada saat pembelajaran. 

Pendekatan dalam pembelajaran sangat beragam, namun peneliti lebih 

menekankan pada pendekatan Whole Language. Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan Whole Language adalah untuk menekankan bahwa pembelajaran 

bahasa seyogyanya tidak terpisah, hal ini sesuai dengan Kurikulum 2013 dimana 

dalam pelaksanaan pembelajarannya terpadu. Pendekatan Whole Language yaitu 
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pendekatan yang mengaitkan keempat kebahasaan dalam bahasa Indonesia. 

Sehingga dalam pembelajaran, siswa tidak hanya terampil dalam kemampuan 

membaca saja atau menyimak saja, melainkan dapat terampil dalam keempat 

kebahasaan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, maka 

peneliti akan lebih membatasi penelitian pada kemampuan menulis permulaan 

siswa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan kajian 

penelitian pada judul “Penerapan Pendekatan Whole Language untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Siswa Kelas II Sekolah 

Dasar“.  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Agar penelitian tindakan kelas yang akan peneliti lakukan  dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti merumuskan apa yang menjadi 

permasalahannya. Berikut beberapa rumusan masalah yang digunakan peneliti: 

1. Bagaimana proses penerapan pendekatan Whole Language untuk 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa kelas II sekolah dasar? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis permulaan siswa setelah 

digunakannya pendekatan Whole Languge dalam pembelajaran? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan Whole Language guna 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa kelas II sekolah dasar. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis permulaan siswa  

setelah digunakannya pendekatan Whole Language dalam pembelajaran. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan mengenai penerapan pendekatan Whole Language untuk dapat 

meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa dalam pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi berbagai 

pihak terkait, diantaranya : 

a. Bagi Sekolah 

Memberikan inspirasi dalam penerapan metode pembelajaran, dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan siswa dalam 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Memberikan informasi dalam pengembangan proses pembelajaran 

khususnya dengan pendekatan Whole Language  sebagai penunjang pembelajaran 

serta memberi wawasan akan pentingnya meningkatkan kemampuan menulis 

permulaan siswa. 

c. Bagi Peserta Didik 

 Memberikan pengetahuan dan stimulus mengenai kejelasan dalam 

penulisan huruf, ketepatan dalam penggunaan ejaan, ketepatan menggunakan 

kalimat, keterpaduan antar kalimat dan kesesuaian kalimat dengan objek.  

E. Struktur Organisasi 

Sistematika penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. Bab I Pendahuluan di dalamnya menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hipotesis, 

waktu dan tempat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II Landasan Teoritis, 

bab ini membahas mengenai menulis permulaan, dan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Whole Language. Bab III Metodologi Penelitian 

mencakup tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

metode dan desain penelitian, teknik pengumpulan data dan prosedur pengolahan 

data. Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian dalam bab ini membahas tentang 

deskripsi data dan analisis data. Analisis tersebut berupa pengujian prasyarat 

analisis. Bab V Penutup dalam bab ini peneliti memberi simpulan dan 

rekomendasi penelitian. 


