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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang kemudian dijadikan bekal hidup. 

Artinya, bahwa pendidikan adalah sebagai upaya manusia memanusiakan 

manusia. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya 

dilakukan disekolah melainkan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun. 

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan, 

sikap, tingkah laku seseorang, dan mendapatkan kesempurnaan yang nantinya 

akan berguna di dalam masyarakat. Pendidikan diartikan sebagai proses 

reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman sehingga dapat 

menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan dan dengan 

demikian mempunyai nilai sosial untuk memajukan kehidupan masyarakat 

(Trianto, 2011:44). 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan di SD ialah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 

sebagaimana fungsi bahasa adalah merupakan salah satu alat komunikasi. Melalui 

Bahasa Manusia dapat saling berhubungan (berkomunikasi), saling berbagi 

pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan 

intelektual. Mata Pelajaran Bahasa Indonesia adalah program untuk 

mengembangkan pengetahuan keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap 

Bahasa Indonesia. 
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Menurut Tarigan (2008:1) dalam berbahasa ada empat komponen 

ketrampilan  berbahasa yaitu mendengar (listening skills), berbicara (speaking 

skills), membaca (reading skills) dan menulis (writing skills) yang dijabarkan 

secara terpadu. Setiap ketrampilan itu erat pula hubungannya dengan proses yang 

mendasari bahasa.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat komponen 

keterampilan berbahasa yang memiliki peranan penting dalam kehidupan 

manusia. Salah satu aspek menulis adalah menulis paragraf deskripsi. Dengan 

menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai 

maksud dan tujuannya. Ketrampilan menulis berbeda dengan ketrampilan 

menyimak dan berbicara, ketrampilan menulis tidak diperoleh secara alami 

melainkan perlu latihan. Maka dari itulah pembelajaran perlu dilakukan sejak 

awal di SD secara berkesinambungan. Hal Tersebut dilakukan karena menulis di 

SD merupakan dasar sebagai bekal belajar menulis di tingkat selanjutnya. Oleh 

karena itu, kegiatan menulis perlu mendapatkan perhatian serius agar mendapat 

hasil yang optimal. 

Berdasarkan pengamatan pembelajaran dan bertanya langsung dengan 

guru di kelas II SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo. Peserta didik mengalami 

kesulitan pada aspek menulis paragraf deskripsi. Dari 30 peserta didik, hanya 13 

peserta didik (43%) yang mendapat nilai di atas KKM (70), sementara sisanya 17 

peserta didik (57%) mendapat nilai di bawah KKM. Hasil penilaian menulis 

deskripsi ini termasuk materi dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang 

terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya yaitu, matematika dan IPA dalam 
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pembelajaran tematik, sehingga nilai menulis deskripsi mempengaruhi nilai 

pengetahuan kognitif tematik dari tiga mata pelajaran tersebut.  

Dari hasil wawancara guru dan siswa, peneliti berpendapat bahwa 

masalah dalam  menulis deskriptif pada peserta didik memiliki beberapa alasan 

yaitu kurangnya pelatihan ketrampilan menulis yang dapat memudahkan peserta 

didik untuk dapat menulis dengan baik. Pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah menjadi salah satu alasan masalah dalam suatu pemeblajaran 

dalam kelas sehingga membuat siswa tidak paham maksud dari menulis deskriptif 

dan pada saat guru memberikan tugas menulis, peserta didik malas menulis 

sehingga mereka menulis tulisan yang asal dibaca sendiri. 

Pembelajaran yang digunakan di kelas II Sekolah Dasar yaitu 

Pembelajaran tematik, Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran 

tipe/jenis model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa menurut Depdiknas (dalam Trianto, 2011:147). Maka dari 

itu, peneliti nantinya akan mengaitkan tiga mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, 

Matematika dan IPA dalam pembelajaran. Selain itu, Peneliti juga akan 

menggunakan metode concept sentence melalui media gambar dalam penerapan 

proses pembelajaran.  

Dengan metode concept sentence melalui media peserta didik diharapkan 

mampu menuangkan gagasannya dalam menulis paragraf deskripsi. Metode 

concept sentence adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan menentukan  

kata kunci. Kata kunci-kata kunci tersebut yang nantinya dikembangkan menjadi 
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beberapa kalimat dan dikembangkan menjadi paragraf. Pembelajaran diawali 

dengan menyampaikan kompetensi, sajian materi, membentuk kelompok, guru 

menyiapkan kata kunci sesuai materi bahan ajar, dan tiap kelompok membuat 

kalimat berdasarkan kata kunci. Prosedur selanjutnya dalam pembelajaran ini 

adalah mempresentasikan hasil belajar secara bergantian di depan kelas Menurut 

(Suyatno, 2004:73). 

Selain metode concept sentence pada pelajaran menulis paragraf 

deskripsi digunakan juga media gambar supaya lebih optimal. Gagne dan briggs 

(dalam Sumiati, 2012:160) Media dalam proses pembelajaran sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong proses 

belajar, sehingga dapat meningkatkan pengalaman belajar agar menjadi lebih 

kongkrit. Media gambar ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk 

meningkatkan kreatifitas dan merangsang peserta didik untuk membuat karangan 

deskripsi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berkeinginan untuk 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas dengan Judul “PeningkatPan 

Keterampilan Menulis Deskripsi pada Pembelajaran Tematik Melalui Penerapan 

Metode Concept Sentence Berbantuan Media Gambar Siswa Kelas II 

Mangunharjo 04 Kota Probolinggo”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini : 
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1. Bagaimanakah penerapan metode concept sentence berbantuan media gambar 

untuk pembelajaran tematik pada siswa kelas 2 SDN Mangunharjo 4 Kota 

Probolinggo ? 

2. Bagaimanakah hasil kemampuan kognitif peserta didik setelah menerapkan 

metode concept sentence berbantuan media gambar di kelas II SDN 

Mangunharjo 4 Kota Probolinggo ? 

3. Bagaimanakah peningkatan ketrampilan menulis setelah menerapkan metode 

concept sentence berbantuan media gambar di kelas II SDN Mangunharjo 4 

Kota Probolinggo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan metode concept sentence berbantuan media 

gambar untuk pembelajaran tematik pada siswa kelas 2 SDN Mangunharjo 4 

Kota Probolinggo  

2. Untuk mengetahui hasil kemampuan kognitif peserta didik setelah 

menerapkan metode concept sentence berbantuan media gambar di kelas II 

SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo 

3. Untuk mengetahui peningkatan ketrampilan menulis setelah menerapkan 

metode concept sentence berbantuan media gambar di kelas II SDN 

Mangunharjo 4 Kota Probolinggo 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Peserta didik 

a. Membantu peserta didik untuk memahami cara menulis paragraf deskripsi 

b. Meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

sehingga mata pelajaran bahasa Indonesia menarik dan diminati. 

c. Dapat dijadikan sebagai bahan upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik, sehingga dapat mengubah perolehan peringkat prestasi belajar 

yang lebih baik. 

2. Bagi Guru 

Penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan agar dapat digunakan 

sebagai metode alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya dalam ketrampilan menulis. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik di sekolah khususnya dalam keterampilan menulis deskriptif. Di 

samping itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru-

guru untuk meningkatkan produktifitasnya dalam membuat PTK. 

4. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat memperkaya wawasan dan memberikan 

bekal sebagai calon guru sekolah dasar yang nantinya siap melaksanakan tugas 

mengajar dengan baik. 
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E. Definisi Operasional 

1. Menulis  

    Ketrampilan menulis adalah suatu ketrampilan berbahsa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan oranglain 

(Tarigan, 2008:3). 

2. Metode Concept sentence  

    Salah satu jenis metode dalam pembelajaran kooperatif yang menyajikan kata 

kunci untuk dijadikan kalimat dan dilanjutkan menjadi paragraf. (Suyatno, 

2004:73) 

3. Media gambar  

Suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, 

gambar-gambar, tulisan-tulisan atau symbol visual yang lain dengan maksud 

untuk mengihktisarkan, menggambarkan dan merangkum suatu ide, data atau 

kejadian (Daryanto, 2011:19). 

4. Tematik  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengambil tema dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran 

yang lain dan dilaksanakan pada kelas rendah. Pembelajaran tematik dimaknai 

sebagi pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu (Trianto, 

2011:147), 


