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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern ini, 

karena keterampilan menulis selalu digunakan dalam dunia pendidikan, mulai 

dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, aktifitas 

menulis akan terus digunakan, diperlukan, dan kegiatan menulis tidak akan 

terlepaskan. Hal tersebut dapat dikatakan keterampilan menulis penting 

ditanamkan sejak di Sekolah Dasar yaitu mulai dari kelas rendah I,II, dan III. 

Dengan demikian keterampilan menulis dapat terasah dengan baik, sehingga 

dapat dikembangkan pada kelas berikutnya yaitu kelas IV,V, dan VI. Lebih-

lebih dapat dikembangkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Menulis merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan 

kegiatan sehari-hari siswa. Kegiatan menulis yang dilakukan siswa 

merupakan salah satu kegiatan dengan tujuan mengolah tata bahasa 

(penggunaan ejaan dan pemakaian kalimat) sesuai informasi yang didapatkan 

dari pengalamannya. Kegiatan menulis juga dapat melatih siswa bernalar 

melalui bahasa yang digunakan siswa. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:1219) menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan 

(seperti mengarang, membuat surat) dengan tulisan. Mudiono (2010:67) 

mengungkapkan bahwa menulis adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengungkapkan gagasan atau ide ke dalam bentuk tulisan, sehingga apa yang 

akan disampaikan penulis melalui tulisannya dapat sampai kepada pembaca. 
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Sejalan dengan itu, menurut Syarif (2009:5-6) menulis merupakan 

komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan 

yang berkualitas umumnya ditunjang oleh keterampilan kebahasaan yang 

dimiliki seorang penulis.  

Menulis adalah kegiatan produktif dan ekspresif. Menulis merupakan 

proses memproduksi bahasa demi penyampaian makna yang akan 

disampaikan. Kegiatan menulis akan menumbuhkembangkan  intelektual, 

sosial dan emosional siswa dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Berdasarkan konsep di atas, dapat 

disimpulkan bahwa menulis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

proses berpikir dan menuangkan ekspresi dalam bentuk tulisan untuk 

menyampaikan pikiran, ide atau gagasan. Keterampilan menulis dapat 

diklasifikasikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang 

tersebut adalah kegiatan atau aktivitas dalam melaksanakan keterampilan 

menulis dan hasil dari produk menulis itu. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Latifah (2013:1), menemukan 

bahwa kegiatan menulis kurang diminati siswa karena dianggap kegiatan 

menulis itu membosankan. Pada hakikatnya keterampilan menulis sangat 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan menulis juga memiliki 

peranan penting untuk perkembangan belajar siswa karena siswa akan 

mendapat keuntungan. Berikut beberapa keuntungan dari keterampilan 

menulis menurut Sugiran (2008:55), antara lain : (1) dapat mengungkapkan 

dan mengkomunikasikan gagasan, (2) dapat mengungkapkan kembali 
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pengalaman dan pengetahuan, (3) terdorong untuk terus belajar, dan (4) 

membiasakan berpikir dan berbahasa secara teratur. 

Pernyataan di atas dapat disumpulkan bahwa siswa dituntut untuk 

mampu menulis. Dengan menulis akan mendapat keuntungan yang dapat 

mengembangkan tulisan yang lebih sempurna. Selain itu, dapat 

menumbuhkembangkan ide-ide atau pola berfikir siswa. Akan tetapi dalam 

kenyataannya kegiatan menulis kurang diminati siswa. Antusias siswa dalam 

menulis kurang, hal ini dikarenakan menulis itu membosankan atau kurang 

menarik bagi siswa. Penyebab kurang menarik bagi siswa antara lain metode 

pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif, kurangnya motivasi guru 

terhadap siswa, dan siswa tidak menemukan ide-ide atau gagasan yang 

membuat siswa malas untuk menulis. Hal ini dikarenakan banyak dijumpai 

proses belajar khususnya menulis yang masih menggunakan metode 

tradisional dan tidak memanfaatkan media apapun yang termasuk faktor yang 

menghambat kreativitas siswa itu sendiri.  

Berdasarkan hasil observasi di SDN Mojolangu 2 dan hasil wawancara 

dengan guru kelas IV ternyata banyak siswa yang kurang minat dengan 

kegiatan menulis, selain itu ketika ada tugas menulis siswa kurang 

memperhatikan penggunaan ejaan seperti tanda koma, huruf besar, dan tanda 

titik dan pemakaian kalimatnya juga kurang pas, untuk itu siswa beranggapan 

bahwa kegiatan menulis adalah kegiatan yang membosankan, jenuh, dan 

kurang menarik. Penyebab kurang menarik bagi siswa antara lain metode 

pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif, dan siswa tidak 

menemukan ide-ide atau gagasan yang membuat siswa malas untuk menulis. 
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Peneliti disini memberikan alternatif dengan menulis melalui buku 

harian. Hal tersebut didasari oleh pendapat Zainurrahman (2011:187) yang 

mengatakan bahwa “dengan melakukan pembiasaan menulis akan 

menemukan banyak pengetahuan baru”. Hal itu dapat terjadi dikarenakan ada 

proses terbimbing untuk menulis. Tujuan utama dari menulis buku harian ini 

adalah menanamkan menulis minimal satu paragraf yang berisi tentang 

pengalaman yang dialami oleh siswa pada setiap harinya. Peristiwa tersebut 

berisi tanggapan tentang pengalaman pada saat di sekolah, di rumah, di 

sekitar lingkungannya dan hal-hal apa saja yang menurutnya menarik untuk 

ditulis. Melalui kegiatan menulis buku harian siswa berlatih dan 

membiasakan diri mengemukakan gagasan dan mengekspresikan diri secara 

jelas dalam bentuk tulisan. Siswa juga terbiasa menulis secara rapi, bersih, 

dan tersusun. Siswa juga terlibat langsung dalam penuangan pemikiran di 

dalam tulisan. 

Menulis buku harian ini juga mencoba memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan kreatifiatas, dan dapat membiasakan menulis dengan benar 

sesuai dengan tata bahasa khususnya pada penggunaan ejaan dan pemakaian 

kalimat. Buku harian siswa bertujuan untuk melatih siswa menulis. Tarigan 

(2008:36) mengatakan bahwa “menulis buku harian akan melatih diri menulis 

dalam suatu nada yang bebas serta tulus”. Jika diartikan bahwa kegiatan 

menulis buku harian tidak ada unsur paksaan sehingga siswa tidak merasa 

terbebani dengan tugas menulis.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan 
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judul “ Analisis Keterampilan Menulis Dalam Buku Harian Siswa Kelas IV 

di SDN Mojolangu 2 Kota Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana keterampilan menulis dalam buku harian siswa kelas IV SDN 

Mojolangu 2 kota Malang dilihat dari penggunaan ejaan? 

2. Bagaimana keterampilan menulis dalam buku harian siswa kelas IV SDN 

Mojolangu 2 kota Malang dilihat dari pemakian kalimat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

Tujuan Penelitian sebagai berikut : 

1. Mendeskrispsikan keterampilan menulis dalam buku harian siswa kelas IV 

SDN Mojolangu 2 kota Malang dilihat dari penggunaan ejaan.  

2. Mendeskripsikan keterampilan menulis dalam buku harian siswa kelas IV 

SDN Mojolangu 2 kota Malang dilihat dari pemakaian kalimat. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan 

dalam teori keterampilan menulis dalam buku harian. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk salah 

satu rujukan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 



6 
 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

1. Melatih siswa untuk imajinatif dan kreatif 

2. Membimbing siswa untuk melatih keterampilan menulis sesuai 

dengan susunan yang benar 

3. Melatih siswa untuk menuangkan ide atau gagasan melalui 

tulisan 

4. Melatih siswa untuk gemar menulis. 

b. Bagi Guru 

1. Meningkatkan kinerja guru 

2. Mendorong guru untuk memberikan pembelajaran yang inovatif 

3. Mendorong guru untuk memberikan tugas yang kreatif  

4. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memilih media atau 

memanfaatkan sumber belajar yang baik. 

c. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengembangan proses pembelajaran di sekolah. 

1.5 Definisi Operasional  

1. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Analisis adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, sdb) untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. 

2. Keterampilan menulis adalah pemahaman siswa terhadap penggunaan 

ejaaan dan pemakaian kalimat yang tertuang dalam tulisan. Siswa setiap 
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harinya menulis minimal satu paragraf tentang pengalaman yang telah 

dialaminya.    

3. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. 

4. Buku harian adalah fasilitas yang diberikan siswa untuk mengetahui tingkat 

keterampilan menulis. Buku harian ini berukuran kecil 11,5x8,5 cm yang 

bercover menarik dan berjudul “Buku harianku” lengkap dengan nama. 

5. Penggunaan ejaan seperti pemakaian huruf besar, pemakaian tanda koma, 

titik, dan penulisan kata. 

6. Pemakaian kalimat seperti kalimat yang baik, lancar dan komunikatif.  


