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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

           Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri merupakan salah satu standar kompetensi yang harus 

dimiliki oleh siswa kelas III. Standar Isi bahasa Indonesia untuk kelas III dalam aspek 

menulis ini.  yang perlu dikuasai siswa adalah menulis karangan sederhana 

berdasarkan  gambar seri dengan memperhatikan  pilihan kata dan kalimat yang tepat 

dengan menggunakan ejaan, huruf kapital dan tanda titik. Menulis karangan 

sederhana merupakan keseluruhan kegiatan seseorang mengumpulkan gagasan dan 

menyampaikannya  melalui bahasa tulis kepada pembaca agar mudah dimengerti. 

Karangan jenis ini memiliki ciri-ciri yaitu bahasanya mudah dimengerti, tema 

karangan ada di sekitar siswa, kalimatnya pendek dan diksi yang digunakan masih 

sederhana (Depdiknas, 2006:324). 

           Keterampilan berbahasa yang paling jarang dilakukan manusia adalah 

keterampilan menulis. Keterampilan ini membutuhkan pengetahuan yang lebih 

banyak dibandingkan dengan ketiga keterampilan berbahasa lainnya, yaitu 

pengetahuan tentang aturan–aturan tata tulis yang ada, yaitu sistem ejaan, dan 

pemilihan kata, tata bahasa, kelogisan, serta keserasian atau kesesuaian bahasa kita 

dengan pembaca (Saryono, 2010:2). 

           Keterampilan menulis merupakan bersifat aktif dan produktif. Dikatakan aktif 

karena menulis akan membuat siswa  aktif  menuangkan ide, gagasan dalam sebuah 

tulisan yang sistematis. Sedangkan produktif, dikarenakan menulis dapat 
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menghasilkan suatu produk seperti karangan, dongeng maupun artikel (Tarigan,  

2008:3).         

            Salah satu media untuk mengekspresikan gagasan atau pendapat, ide, dan 

perasaan yaitu melalui menulis. Selain itu dengan menulis peserta didik mampu 

mengembangkan daya pikir dan kreatifitasnya. Keterampilan menulis ini juga tidak 

datang secara otomatis, melainkan harus melalui beberapa tahapan, latihan, dan 

praktik yang terus menerus (Tarigan, 2008:4). 

            Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru kelas III SD Negeri Wonosari  

Ngoro Mojokerto, diperoleh beberapa informasi mengenai pembelajaran menulis 

karangan sederhana sebagai berikut: (a) Nilai Kriteria  Ketuntasan Minimum (KKM) 

khususnya menulis karangan sederhana di SD Negeri Wonosari Ngoro Mojokerto 

kelas III adalah 70. (b) kemampuan menulis karangan sederhana setiap peserta didik 

sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penilaian selama pembelajaran dari 32 siswa, ada 

21 siswa mendapatkan nilai berkisar 55-65 atau sebanyak 72,17%, dan 11 siswa 

mendapat nilai berkisar 72-80 atau sebanyak 20,83%. Kemampuan menulis karangan 

sederhana siswa kelas III SD Negeri Wonosari tergolong masih rendah.  

          Informasi ketiga yaitu (c) kendala kendala yang dihadapi peserta didik saat 

menulis karangan sederhana yaitu mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan 

ketika pembelajaran menulis dimulai. Mereka kadang kala sulit menemukan kalimat 

pertama untuk memulai tulisan. Penentuan tema yang belum sesuai dengan isi cerita. 

Penggunaan ejaan dan tanda baca juga masih kurang tepat, seperti mereka sering lupa 

menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Kebingungan dalam menentukan ejaan 

maupun meletakkan tanda baca sering terjadi dalam kegiataan menulis. Selain itu, 
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mereka mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat, kurang menguasai tata 

bahasa, dan kurang mampu mengembangkan kemampuan bernalar dalam berbahasa. 

           Pentingnya keterampilan menulis karangan sederhana, pengajaran 

keterampilan menulis peserta didik harus segera diperbaiki sehingga tidak terlarut-

larut dan menghadirkan masalah baru yang lebih rumit. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat sangat penting kehadirannya dalam pelajaran. Melalui 

metode pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, 

ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Metode  pembelajaran juga 

dijadikan pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

           Salah satu metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik adalah 

metode Picture and Picture. Metode Picture and Picture adalah metode pembelajaran 

yang menggunakan gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Guru 

menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyampaikan materi sebagai 

pengantar. Guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi (Huda, 2013:236). Siswa tidak hanya mendengar dan membuat 

catatan, guru memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Guru juga member pertanyaan alasan atau 

dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Guru memulai menanamkan konsep atau 

materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

      Metode tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Kusumawardani 

(2013) dengan judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Berbahasa Jawa 

Melalui Metode Picture and Picture Pada Siswa kelas II SDN Gunung Pati 02 
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Semarang” menunjukkan bahwa dengan Metode Picture and Picture dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa berupa keterampilan siswa dalam menulis narasi 

berbahasa Jawa. Penelitian tersebut metunjukkan bahwa dengan perolehan nilai rata-

rata pada siklus 1 yaitu 59 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 48%, pada 

siklus 2 nilai rata-rata meningkat menjadi 66 dengan persentase ketuntasan klasikal 

sebesar 61%, dan hasil penilaian pada siklus 3 nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 80 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 83%. Hasil belajar pada penelitian ini 

telah mencapai indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar klasikal sebesar 80% 

dengan perolehan nilai ≥ 67. 

           Berdasarkan kenyataan dan permasalahan yang di uraikan di atas penulis 

melaksanakan penelitian dengan judul „‟Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Sederhana  dengan  Metode Picture and Picture Siswa Kelas III SD Negeri 

Wonosari Ngoro Mojokerto‟‟.  

B. Identifikasi Masalah  

           Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

sebagai berikut: (a) nilai menulis karangan sederhana siswa kelas III SD Negeri 

Wonosari masih rendah terbukti dari 32 siswa, ada 21 siswa atau sebanyak 72,17%  

masih mendapat nilai dibawah KKM yaitu berkisar 55-64, dan 11 siswa atau 

sebanyak 20,83%.mendapat nilai diatas KKM yaitu nilai berkisar 72-80. (b) 

Keterampilan menulis karangan sederhana siswa masih belum memenuhi kriteria 

yang ditentukan yaitu penentuan tema yang belum sesuai dengan isi cerita, 

penggunaan kata dalam kalimat (diksi) yang masih sederhana, penggunaan ejaan dan 

tanda baca  yang kurang tepat, masih menggunakan gaya bahasa dialek.   
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C. Rumusan Masalah  

           Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penerapan metode picture and picture dapat meningkatan 

keterampilan  menulis karangan sederhana siswa kelas III SD Negeri Wonosari 

Ngoro Mojokerto? 

2. Bagaimana hasil peningkatan keterampilan menulis karangan sederhana dengan 

metode picture and picture siswa kelas III SD Negeri Wonosari Ngoro 

Mojokerto? 

D. Tujuan Penelitian  

           Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

          Tujuan umum penelitian ini dilakukan, untuk meningkatkan keterampilan 

menulis karangan sederhana dengan metode Picture and Picture pada siswa kelas III 

SD Negeri Wonosari Ngoro Mojokerto. Tujuan khusus penelitian ini bertujuan 

mengetahui hal-hal sebagai berikut: (1) Mendeskripsikan proses penerapan metode 

Picture and Picture untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan sederhana 

pada siswa kelas III SD Negeri Wonosari Ngoro Mojokerto. (2) Mendeskripsikan 

hasil peningkatan keterampilan menulis karangan sederhana  pada siswa kelas III SD 

Negeri Wonosari Ngoro Mojokerto dengan metode Picture and Picture. 

E. Manfaat Penelitian  

         Ada dua manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 
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1) Manfaat teoritis,  

          Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pengetahuan 

kepada guru sebagai landasan konseptual pemahaman materi dalam proses 

pembelajaran khususnya menulis karangan sederhana yang inovatif. 

2) Manfaat Praktis, penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi guru  

          Penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangsih kepada guru terhadap 

proses pembelajaran khususnya meningkatkan keterampilan menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan metode Picture and Picture.  

b. Bagi Siswa  

          Penelitian ini, dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan sederhana 

siswa, serta siswa mendapatkan pengalaman baru mengenai belajar bahasa Indonesia 

dalam keterampilan menulis dengan menggunakan metode Picture and Picture. 

Mampu membangkitkan semangat kepada siswa agar senang menulis karangan 

sederhana guna mengembangkan daya nalar. 

c. Bagi Sekolah  

         Metode Picture and Picture dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya dalam keterampilan menulis karangan sederhana 

bagi siswa kelas III SD Negeri Wonosari Ngoro Mojokerto. 

d. Bagi Peneliti 

          Penelitian ini bermanfaat, (1) menambah wawasan dan pengetahuan sehingga 

menumbuhkan daya fikir yang kreatif. (2) Peneliti mendapatkan pengalaman 

mengajar dengan menerapkan metode Picture and Picture pada pembelajaranmenulis 
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karangan sederhana. (3) Peneliti dapat mengetahui permasalahan serta mencari 

penyelesaian pada kegiatan pembelajaran. 

F. Definisi Operasional  

          Begitu banyak istilah yang muncul dalam penelitian ini. Maka peneliti 

membatasinya sebagai berikut:  

1) Menulis adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan tulisan, 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

orang lain agar mudah dipahami (Nurudin, 2007:4). 

2) Metode adalah  cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. (Suprihatiningrum, 2013:153). 

3) Metode Picture and Picture adalah metode pembelajaran yang menggunakan 

gambar dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Guru menyampaikan 

kompetensi yang ingindicapai, menyampaikan materi sebagai pengantar. Setelah 

itu guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan 

dengan materi. Siswa tidakhanya mendengar dan membuat catatan, guru 

memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-

gambar menjadi urutan yang logis. Guru memberikan pertanyaan juga alasan 

atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Guru memulai menanamkan 

konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai (Huda, 

2013:236). 


