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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sekolah dasar merupakan ujung tombak dalam pendidikan.Pada 

tahapan ini siswa belajar secara aktif, karena ada dorongan dan suasana yang 

kondusif bagi pengembangan dirinya secara maksimal. Kegiatan proses belajar 

mengajar adalah suatu proses terjadinya intetaksi antara pelajar, pengajar dalam 

uapaya mencapai tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran, yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu (Hamalik, 2006 : 

162). 

Kemampuan berbahasa khususnya menulis sebagai suatu hal yang sangat 

penting dalam proses belajar pada tingkat Sekolah Dasar, karena kemampuan menulis 

dapat dijadikan tolak ukur tingkat kemampuan siswa dalam bidang studi  lain. 

Menulis permulaan pada siswa Sekolah Dasar di kelas rendah di mulai dengan 

membuat garis tegak lurus dan lingkaran yang dapat mmbenuk huruf–huruf dan dapat 

dirangkai menjadi sebuah kata–kata. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 2 Mei 2013 dengan 

guru kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau diperoleh data bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar bahasa Indonesia materi menulis sudah menggunakan media buku 

paket. Pada kenyataannya hasil belajar pembelajaran bahasa Indonesia di semester 1 

pada materi menulis masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=75,00). Hal 
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ini dapat dibuktikan pada hasil observasi, hanya 30% dari 25 siswa yang telah 

mencapai KKM. Salah satu penyebab dari kurangnya nilai hasil belajar siswa kelas II 

adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, 

sehingga kurangnya kemampuan siswa dalam bercerita yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan. 

Pada umumnya, guru kelas hanya menggunakan sumber belajar buku paket 

saja.Siswa hanya membaca cerita–cerita pendek yang ada di dalam buku paket. 

Setelah guru meminta siswa membacakan cerita di depan kelas dan siswa yang lain 

menyimak, dan guru meminta siswa untuk menuliskan kembali cerita yang telah 

dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri. Oleh karena itu, siswa menjadi bosan 

dan jenuh terhadap pembelajaran bahasa Indonesia sehingga siswa berbicara dengan 

teman sebangku dan kurang memperhatikan guru. Kurangnya media yang lebih 

mendukung dan membuat siswa lebih tertarik untuk memperhatikan guru pada materi 

menulis sehingga siswa banyak yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal. 

Berdasarkan masalah di atas, peneliti bermaksud memecahkan masalah 

tersebut dengan menggunakan suatu media pembelajaran dan metode pembelajaran 

yang dapat membantu siswa dalam menulis permulaan. Media pembelajaran yang 

akan digunakan adalah media Big Book dengan tema lingkungandan metode Talking 

Stick. 

Media Big Book dengan tema lingkungan adalah media yang berupa buku 

dengan ukuran besar yang berisi cerita bergambar sesuai dengan tema lingkungan 

denganhurufbesar dan dikemas dalam bentuk yang menarik. Big Book dengan tema 
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lingkungan merupakan salah satu media untuk membantu siswa dalam kegiatan 

membaca dan menulis yang menarik dan menyenangkan. Hal ini dimaksudkan untuk 

membentuk kebiasaan siswa agar siswa mempunyai minat untuk menulis permulaan 

dan dapat memahami makna dari cerita yang bertema lingkungan yang ada di Big 

Book dan disertai dengan metode Talking Stick yang membentuk siswa menjadi anak 

yang berani bertanya, mandiri, disiplin dan tanggung jawab karena anak dituntut 

untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru. Selain itu metode 

talking stick juga dapat membuat siswa menjadi senang karena bernyanyi bersama-

sama dan melakukan gerakan-gerakan yang membuat siswa gembira. Masalah 

tersebut akan diselesaikan melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan 

meningkatkan hasil belajar menulis permulaan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Timin Okto Astuti (2012), yang 

berjudul “Penggunaan media Big Book untuk meningkatkan hasil belajar membaca 

bahasa Inggris kelas 3 SD Muhammadiyah 8 Dau”. Dengan menggunakan Big Book 

ketuntasan belajar siswa mencapai 90%. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan untuk mewujudkan suatu 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Penggunaan Media Big Book Dengan Tema Lingkungan 

dan Metode Talking StickUntuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Menulis 

pada Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau”. 

 

 



4 
 

 
 

 

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) Media pembelajaran yang digunakan adalah media Big Book dengan tema 

lingkungan. 

2) Penelitian ini dilaksanakan di SD II Muhammadiyah 08 Dau, Malang di kelas II. 

3) Metode yang digunakan adalah metode Talking Stick. 

4) Masalah yang diteliti adalah hasil belajar siswa pada materi menulis semester 

ganjil tahun pelajaran 2013/2014. 

5) Materi menulis yang dimaksud berfokus pada kompetensi melengkapi cerita 

sederhana dan menulis kalimat sederhana dengan penggunaan huruf kapital dan 

tanda titik (.).  

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1) Bagaimanakah penggunaan media Big Book dengan tema lingkungan dan Metode 

Talking Stick pada siswa kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau? 
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2) Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau materi 

menulis setelah menggunakan media Big Book denngan tema lingkungan dan 

metode Talking Stick? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan penerapan media Big Book dengan tema lingkungan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis pada siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 08 Dau. 

2) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas II SD 

Muhammadiyah 08 Dau materi mengarang setelah menggunakan media Big Book 

dengan tema lingkungan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi Siswa 

a. Menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui 

mengarang cerita. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis melalui Big Book dengan 

tema lingkungan. 

2) Bagi Guru 
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a. Mengembangkan potensi guru dalam merancang dan menyusun media 

yang sesuai dengam materi pembelajaran.  

b. Meningkatkan wawasan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran 

mengarang dengan menggunakan Big Book dengan tema lingkungan di 

Sekolah Dasar, terutama di kelas II. 

3) Bagi Sekolah 

a. Untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran, efesiensi pembelajaran. 

b. Untuk meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui aktifitas belajar 

dengan penggunan media dan hasil belajar siswa serta kinerja guru. 

4) Bagi Peneliti 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti dalam 

menyelesaikan masalah yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. 

b. Sebagai sarana untuk menerapkan media Big Book dengan tema 

lingkungan dalam proses belajar mengajar. 

 

F. Batasan Istilah 

1) Media pembelajaran adalah perpaduan antara bahan dan alat pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan materi dari sumber materi (guru) kepada 

penerima materi (peserta didik). 

2) Media Big Book dengan tema lingkungan adalah media yang berupa buku dengan 

ukuran besar yang berisi cerita bergambar tentang tema lingkunga dengan huruf 

besar dan dikemas dalam bentuk yang menarik.  Big Book merupakan media yang 
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menarik dan dapat dibuat sendiri oleh guru. Buku dengan ukuran besar ini cocok 

untuk anak kelas rendah.  

3) Metode Talking Stick merupakan metode yang digunakan untuk membentuk 

siswa menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan guru. 

4) Pembelajaran tematik adalah memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam 

satu tema. Praktik pembelajaran tematik perlu memilih materi dari beberapa mata 

pelajaran yang mungkin dan saling terkait. Materi-materi yang dipilih dapat 

mengungkapkan tema secara bermakna kepada siswa. 

5) Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan oleh siswa dengan menggunanakan kriteria 

penilaian yang telah dibuat oleh guru. 

6) Menulis adalah usaha menyampaikan ide, pikiran, perasaan, dan kemampuan 

dengan simbol-simbol dalam bentuk bahasa verbal yang mampu dipahami oleh 

orang lain.  

 

 


