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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dan 

merupakan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik. Untuk 

menentukan keberhasilan pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, ada 

empat keterampilan berbahasa yang diterima oleh seseorang secara berurutan. 

Keterampilan tersebut adalah menyimak, berbicara, membaca dan menulis 

(Rosidi, 2009: 2). Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, keterampilan 

menulis menjadi salah satu aspek yang cukup penting. Dalam proses 

pengajaran bahasa Indonesia, menulis merupakan suatu proses yang kompleks 

dan merupakan keterampilan berbahasa yang meminta perhatian paling akhir di 

sekolah (M.E. Fowler dalam Ahmadi, 1990: 28).  

Keterampilan menulis sangatlah penting untuk dikuasai peserta didik. 

Keterampilan menulis akan banyak memberikan manfaat dalam kehidupan. 

Sehingga dalam setiap proses pembelajaran guru harus bisa memahami 

kesulitan yang dihadapi siswa ketika menulis, salah satunya dalam menulis 

karangan. Keterampilan menulis karangan harus diajarkan dalam bentuk 

aktivitas pembelajaran yang bermakna. Dengan demikian guru harus mampu 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. 

Perlu diperhatikan bahwa program pengajaran keterampilan menulis 

harus dirancang secara sekuensial (urut). Untuk maksud ini tugas-tugas dapat 

diatur dari yang sederhana menuju yang komplek, dari yang mudah ke yang 

sukar, yang mencerminkan eksplorasi pengalaman dan pikiran siswa dari 
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kehidupan sehari-hari yang kongkrit sampai pada hal-hal yang menuntut 

pemikiran yang abstrak (Ahmadi, 1990: 31). Sebagai salah satu aspek dari 

keterampilan berbahasa, menulis atau mengarang merupakan kegiatan yang 

kompleks. Kompleksitas menulis terletak pada tuntutan kemampuan untuk 

menata dan mengorganisasikan ide secara runtut dan logis, serta 

menyajikannya dalam ragam bahasa tulis dan kaidah penulisan lainnya. 

Menuangkan gagasan ke dalam bentuk karangan (mengarang) 

memerlukan konsentrasi dan daya kreatif yang tinggi dalam memilih kata dan 

pengorganisasian gagasan. Namun, perlu disadari pula bahwa peserta didik 

usia SD tentu mengalami proses belajar menulis karangan dari karangan yang 

sederhana menuju yang lebih komplek sesuai dengan perkembangan 

kognitifnya. 

Agar siswa dapat menulis karangan dengan baik, diperlukan beberapa 

jenis keterampilan seperti mengorganisasikan pendapat, mengingat, membuat 

konsep sampai pada tata tulisnya (Munawir Yusuf dalam Susi, 2008: 2). Selain 

itu, peran   guru juga sangat penting dalam melatih dan membimbing siswa 

menulis karangan dengan baik. Perbaikan dan umpan balik dari guru juga 

sangat diperlukan agar setiap kesalahan maupun kesulitan yang dihadapi siswa 

dapat diatasi, sehingga keterampilan menulis karangan siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada siswa kelas V SDN 

Dhompo I menunjukkan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa 

Indonesia selama ini, guru belum menggunakan metode yang bervariasi. Pada 

kenyataannya dari 9 mata pelajaran yang diajarkan, Bahasa Indonesia termasuk 

dalam kategori kurang terutama nilai pada materi menulis karangan. Hal ini 
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dibuktikan dari hasil belajar siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang telah ditentukan. Penyebab dari kurangnya nilai hasil belajar 

siswa kelas V dikarenakan belum adanya penggunaan metode yang bervariasi 

dalam setiap proses pembelajaran sehingga pembelajaran kurang menarik. 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V SDN Dhompo I 

selama ini masih berpusat pada guru. Pada proses pembelajaran guru 

menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah saja, kemudian 

pemberian tugas. Sementara itu dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia 

siswa masih berkedudukan sebagai objek yang mendengarkan penjelasan guru. 

Setelah guru menyampaikan materi, siswa diberi tugas dan dikumpulkan saja 

tanpa mengadakan pembahasan. Guru tidak pernah mengapresiasi hasil karya 

siswa, dan memberikan kesempatan siswa untuk membacakan hasil 

karangannya di depan kelas. Oleh karena itu, siswa menjadi bosan dan jenuh 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam menulis 

karangan, antara lain: (1) siswa masih mengalami kesulitan dalam menuangkan 

gagasan untuk menjadi sebuah paragraf, (2) siswa masih mengalami kesulitan 

dalam menulis karangan yang baik dan runtut. Kemampuan menulis yang 

dimiliki siswa terlihat masih kurang ketika mendapat tugas membuat karangan, 

siswa hanya asal membuat saja tanpa memperhatikan langkah-langkah dalam 

menulis karangan. Sehingga pada materi menulis karangan hasil belajar siswa 

masih banyak yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN Dhompo I Kecamatan 

Kraton Kabupaten Pasuruan, pada bulan Mei 2013 diperoleh informasi bahwa 
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pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan, masih banyak siswa 

yang memperoleh nilai di bawah KKM yang telah ditentukan. Hal ini 

diperjelas dengan hasil belajar siswa selama 3 periode yang belum memenuhi 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis karangan yaitu 65. Pada tahun pelajaran 2010-2011 siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah KKM sebanyak 70% dari 34 siswa. Pada tahun 

2011-2012 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 75% dari 33 

siswa, sedangkan pada tahun pelajaran 2012-2013 siswa yang mendapatkan 

nilai di bawah KKM sebanyak 60% dari 30 siswa. 

Berdasarkan masalah di atas, perlu dilakukan penelitian terhadap hasil 

belajar siswa kelas V SDN Dhompo I pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

materi menulis karangan dengan menggunakan salah satu metode pembelajaran 

yang akan membantu siswa untuk lebih mudah meningkatkan keterampilan 

menulis karangan. Menurut Jean Piaget (dalam Cahyani, 2012: 61), 

perkembangan kognitif anak usia 7-11 tahun atau anak usia SD berada dalam 

tahap operasional konkret. Pada tahap ini cara berfikir anak masih bersifat 

konkret sehingga mereka belum bisa menangkap yang abstrak atau melakukan 

abstraksi tentang sesuatu yang konkret. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dinyatakan bahwa melalui metode gambar dalam pembelajaran menulis 

karangan akan membatu siswa dalam menggali imajinasi serta pengalamannya 

dan menuliskan jalannya peristiwa atau kejadian dengan lebih mudah, tidak 

hanya sekedar membayangkan saja sehingga dapat membantu siswa untuk 

menuangkan gagasannya. Siswa juga  dapat memunculkan kreasinya dan 
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mengekspresiakan apa yang daimatinya dalam gambar sehingga tersusun 

karangan yang baik dan benar. 

Berdasarkan uraian di atas, salah satu upaya yang akan dilakukan 

adalah menggunakan metode Picture and Picture. Metode Picture and Picture 

merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media 

pembelajaran (Suprijono dalam Huda, 2013: 236). Dimana dalam proses 

pembelajaran guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk 

menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. 

Dengan penggunaan metode Picture and Picture diharapkan dapat melatih 

siswa untuk berfikir logis dan sistematik, membantu siswa untuk belajar 

berfikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dan memberikan 

kebebasan siswa dalam praktik berfikir. Hal tersebut akan mendorong minat 

dan kreatifitas siswa sehingga hasil belajar pada keterampilan menulis 

karangan akan meningkat. 

Penelitian sebelumya yang memfokuskan kajiannya pada penggunaann 

metode pernah dilakukan Putra (2010), dengan judul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan dengan Menggunakan Metode Picture and 

Picture Melalui Media Gambar Seri pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 

Timbangreja Kecamatan Lebaksius Kabupaten Tegal”. Penelitian ini 

menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan non tes. Rata-

rata skor pada siklus II menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rata-

rata skor pada siklus I, yaitu 66,54 menjadi 78,59 pada siklus II atau sebesar 

12,05 (18,11%). Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh Putra 

(2010), meyatakan bahwa penggunaan metode Picture and Picture dapat 
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meningkatkan hasil belajar dan penguasaan materi yang lebih baik.  Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama dalam penggunaan 

metode Picture and Picture. Perbedaan antara penelitian sekarang sebelumnya 

terdapat pada: (1) subjek yang digunakan, (2) tempat penelitian, (3) waktu 

penelitian, dan (4) teknik pengumpulan data. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan untuk 

mewujudkan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Melalui Metode Picture and Picture pada Siswa Kelas V SDN 

Dhompo I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan” 

 

B. Fokus Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, 

maka diperlukan fokus masalah. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode Picture and Picture. 

2) Penelitia ini dilaksanakan di kelas V SDN Dhompo 1 Kecamatan Kraton 

Kabupaten Pasuruan. 

3) Masalah yang diteliti adalah proses dan hasil belajar siswa pada 

keterampilan menulis karangan mata pelajaran bahasa Indonesia semester 

ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

4) Materi keterampilan menulis yang dimaksud berfokus pada menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan 

penggunaan ejaan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penggunaan metode Picture and Picture dalam 

meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas V SDN Dhompo I 

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan? 

2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar keterampilan menulis pada siswa 

kelas V SDN Dhompo I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan setelah 

menggunakan metode Picture and Picture? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan penggunaan metode Picture and Picture dalam 

meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas V SDN Dhompo I 

Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. 

2) Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar keterampilan menulis pada siswa 

kelas V SDN Dhompo I Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan setelah 

menggunakan metode Picture and Picture. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan pembelajaran Bahasa Indonesia tentang 

menulis khususnya menulis karangan. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah 

satu rujukan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan 

yang baik dan benar serta menggali imajinasi dan pengalamannya. 

2) Mengdorong siswa untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk merancang metode pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu inovasi pembelajaran 

yang baru bagi sekolah dan memberikan manfaat yang berarti dalam 

rangka peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

materi keterampilan menulis karangan siswa kelas V SDN Dhompo I, 

sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 
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d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. 

 

F. Batasan Istilah 

1) Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Bahasa 

merupakan suatu sistem simbol-simbol bunyi yang dipergunakan oleh suatu 

kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. 

2) Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis adalah keterampilan menuangkan pikiran, gagasan 

pendapat dan pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. 

3) Metode Picture and Picture 

Metode Picture and Picture merupakan strategi pembelajaran yang 

menggunakan gambar sebagai media pembelajaran, dimana gambar yang 

diberikan pada siswa harus dipasangkan atau di urutkan secara logis. 

4) Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh setelah proses belajar 

berlansung yang dapat memberikan perubahan baik pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan keterampilan siswa dalam menulis karangan 

sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 


