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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pendidikan di Indonesia diawali dari pendidikan dasar yaitu pada jenjang 

Sekolah Dasar (SD). Salah satu mata pelajaran yang dipelajari adalah bahasa 

Indonesia. Aspek yang penting dipelajari pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

adalah keterampilan mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat 

ketrampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu satu kesatuan yang disebut  

catur tunggal (Tarigan, 2008:1). 

  Empat keterampilan dalam kegiatan berbahasa dan bersastra diurutkan 

dari tahapan paling awal yang dikuasai oleh seorang yakni mendengarkan, 

kemudian berbicara, selanjutnya membaca dan terakhir menulis. Hal ini 

menimbulkan munculnya anggapan bahwa menulis berada pada urutan paling 

terakhir.. Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa dan bersastra 

yang paling sulit. Keterampilan menulis harus diajarkan oleh  guru kepada siswa 

untuk menunjang  keberhasilan  dalam  mempelajari  bidang  studi  lainnya        

(Nurudin, 2010:4). 

  Keterampilan menulis dapat ditingkatkan melalui pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah dasar. Melalui kegiatan menulis sastra, siswa dapat 

mengungkapkan  ide, fikiran, perasaan, dan kemampuan dalam meningkatkan 

imajinasinya. Oleh karena itu pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting di 

jenjang sekolah dasar. Maka dari itu, dalam melaksanakan pembelajaran menulis, 
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guru perlu menciptakan pembelajaran yang inovatif agar dapat merangsang 

imajinasi siswa khususnya dalam pembelajaran menulis karangan. 

  Pembelajaran bahasa Indonesia kelas III SD semester 1 telah ditetapkan 

sesuai Standart kompetensi (SK) yang mengungkapkan pikiran, perasaan, 

pengalaman dan petunjuk dengan cerita dan memberikan tanggapan/saran. Proses 

pembelajaran keterampilan menulis bercerita siswa di harapkan dapat mencapai 

kompetensi dasar (KD) untuk, menceritakan pengalaman yang mengesankan 

dengan menggunakan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Diharapkan 

kemampuan siswa dalam ketrampilan verbal dapat meningkat dan mencapai SK 

dan KD yang ditetapkan. 

 Berdasarkan observasi diperoleh hasil kemampuan siswa untuk bercerita 

dan keterampilan menulis masih kurang. Selain itu nilai keaktifan siswa juga 

rendah. Hal ini di perkuat oleh data yang diperoleh ketika peneliti melakukan 

observasi pendahuluan sebanyak 66.97 % siswa memiliki nilai keaktifan yang 

rendah. 

   Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2014  

kepada guru kelas III  selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SD yang 

bersangkutan  menambahkan bahwa, minimnya siswa yang dapat menulis 

karangan sesuai dengan aturan menulis yang benar. Ditambahkan lagi rendahnya 

kemampuan siswa dalam berimajinasi dalam mengungkapkan ide-ide untuk 

dikembangkan dalam bentuk paragraf.  Oleh karena itu,  media komik tanpa teks  

dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan daya tarik siswa dalam 

belajar bahasa indonesia yang di dalamnya  meliputi keterampilan bercerita dan 
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menulis, diharapakan  dengan menggunakan media komik tanpa teks keterampilan 

bercerita dan menulis dapat meningkatkan. 

  Media yang dipilih untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan 

keterampilan menulis adalah media komik. “Media komik merupakan media yang 

berbentuk gambar kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu 

cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar”(Sujana dan Rifai, 

2010:64). Media komik siswa dapat mengembangkan imjinasinya serta 

ketrampilan dalam menulis sehingga siswa mempunyai kepercayaan diri untuk 

bercerita di depan kelas. 

  Peneliti memilih media komik  tanpa teks sebagai sarana memudahkan 

siswa dalam menulis sesuai dengan alur dan bercerita. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan keterampilan bercerita dan menulis agar nilai diperoleh siswa diatas  

Kriteria Ketuntasan minimum (KKM). Berdasarkan alasan yang di uraikan di atas 

maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Komik Imajinasi 

Bercerita Tanpa Teks untuk Meningkatkan Kemampuan dalam Bercerita dan 

Keterampilan Menulis melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada siswa kelas 

III SDN 2 GAMBIRAN Kabupaten Banyuwangi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

          Berdasarkan pemamparan latar belakang di atas, maka dapat dirumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan komik imajinasi bercerita tanpa teks 

untuk meningkatkan kemampuan bercerita dengan tema lingkungan sekitar 



4 

 

 

melalui   pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN 2 Gambiran 

dengan menggunakan media komik tanpa teks ? 

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan komik imajinasi bercerita tanpa teks 

untuk meningkatkan keterampilan menulis pada tema lingkungan sekitar siswa 

kelas III SDN 2 Gambiran dengan menggunakan media komik tanpa teks ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari peneliti 

sebagai berikut. 

(1) Mengetahui penggunaan media komik tanpa teks untuk keterampilan 

berbicara pada tema lingkungan sekitar siswa kelas 3 SDN 2 Gambiran 

Kabupaten Banyuwangi. 

(2) Mengetahui penggunaan imajinasi bercerita tanpa teks untuk meningkatkan 

kemampuan menulis pada tema lingkungan sekitar siswa kelas III SDN 2 

Gambiran Kabupaten Banyuwangi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah. 

1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian tindakan kelas ini bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pembelajaran sastra 

Indonesia,` khususnya  pembelajaran  menulis  karangan  dengan  menggunakan 

media komik tanpa teks. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi siswa  
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Hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan minat ketrampilan menulis sehingga mendapatkan hasil maksimal. 

b) Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru agar 

pembelajaran bahasa Indonesia lebih menyenangkan karena menggunakan media 

tanpa teks yang mampu menstimulus siswa untuk bercerita dan menulis.   

c) Bagi calon peneliti  

Hasil peneliti ini dapat dapat dijadikan refrensi untuk calon peneliti untuk 

masalah lain yang ada kaitannya dengan ketrampilan menulis. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu 

adanya batasan penelitian sebagai berikut. 

a) Objek yang di teliti adalah siswa kelas III SDN 2 Gambiran Kabupaten 

Banyuwangi. 

b) Parameter yang di ukur dalam penelitian ini  adalah  kemampuan bercerita dan 

ketrampilan menulis bertema lingkungan sekitar. 

c) Media yang di gunakan adalah media komik tanpa teks  

1.6 Definisi Istilah  

      Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Keterampilan  berbahasa  masih  kurang  dilakukan  manusia  adalah  keteramp

ilan menulis. Keterampilan menulis membutuhkan pengetahuan yang lebih 

banyak dibandingkan dengan ketiga keterampilan berbahasa yang lain yaitu 

pengetahuan tentang aturan tata tulis yang ada, yaitu sistem ejaan ,dan 
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pemilihan kata (diksi), tata bahasa, kelogisan, serta keserasian atau kesesuaian 

bahasa kita dengan pembaca (Gigit Mujianto,dkk. 2010:2-3). 

b) Media adalah segala fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar.  

c) Komik adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar 

dan dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca.  

d) Komik tanpa teks adalah sebuah komik yang disajikan tanpa disertai dengan 

teks cerita yang berada pada balon percakapan. 

e) Tema lingkungan sekitar adalah suatu pokok pembahasan materi yang 

membahas  tentang  kenampakan  alam  dengan  sumber  daya alamnya, komik 

tanpa teks untuk keterampilan menulis dan keterampilan berbicara pada tema 

lingkungan sekitar siswa kelas 3 SDN 2 Gambiran Kabupaten Banyuwangi. 

f) Keadaan mahluk hidup beserta perilakunya dalam kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan manusia. 

 


