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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Indonesia SD merupakan pembelajaran yang paling 

utama, terutama di SD kelas rendah (I dan II). Dikatakan demikian, dengan 

bahasalah siswa dapat menimba ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta informasi 

yang ditularkan dari pendidikan (Zulela, 2009: 3.17) Ruang lingkup mata 

pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut.                         

1) Mendengarkan; 2) berbicara; 3) membaca; 4) menulis. (Permen 22 tahun 2006, 

2010: 59).  

Menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang penting 

dalam kehidupan. Dibandingkan dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, 

kemampuan menulis lebih sulit dikuasai (Iskandarwassid dkk., 2010: 248). 

Menurut pendapat (Tarigan., 2008:22) “Menulis ialah menurunkan atau 

melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-

lambang grafik tersebut…..”. Kemampuan menulis dapat dibagi menjadi beberapa 

aspek untuk memudahkan dalam menulis. 

 Hal-hal yang diharapkan dalam kemampuan menulis pada siswa kelas II 

SDN Bedalisodo 03 Wagir tahun ajaran 2011-2012 terdiri dari empat aspek yaitu:     

a) melengkapi cerita; b) menyusun kalimat  menjadi cerita; c) menyalin kalimat 

dengan menggunakan huruf bersambung; d) menuliskan kalimat yang didikte 

guru dengan menggunakan huruf bersambung. Dari keempat aspek tersebut pada 
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poin menuliskan kalimat yang didikte guru dengan menggunakan huruf 

bersambung menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. 

Observasi yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2012 di SDN     

Bedalisodo 03 Wagir, diketahui dari 29 siswa diperoleh hasil 6 siswa (21%) 

mampu menulis huruf tegak bersambung dengan baik, 12 siswa (41%) memiliki 

kemampuan sedang, dalam menulis huruf tegak bersambung, dan 11 siswa (38%) 

yang masih belum mampu menulis huruf tegak bersambung. Berdasarkan data 

tersebut  maka peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah tersebut guna 

meningkatkan kemampuan menulis kalimat sederhana menggunakan huruf tegak 

bersambung mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas II SDN 

Bedalisodo 03 tahun ajaran 2012-2013. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas diperoleh informasi 

bahwa proses belajar mengajar (PBM) dalam materi menulis huruf tegak 

bersambung, guru menggunakan media buku halus sedangkan pembelajarannya 

guru memberikan contoh di papan tulis dengan menggunakan huruf tegak 

bersambung yang kemudian oleh siswa ditulis pada buku halus. Namun dengan 

keadaan tersebut, hasil yang diperoleh siswa masih tergolong rendah. Dari kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) ≥ 70,00 dari 75% siswa yang ditetapkan sekolah, 

hanya 62% siswa yang mencapai nilai KKM, sedangkan 38% masih dibawah nilai 

KKM. Hal ini disebabkan pada saat guru memberikan contoh di papan tulis, siswa 

tidak memperhatikan dan berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Sehingga 

pelajaran yang diajarkan oleh guru tidak diserap sepenuhnya oleh siswa. 
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Melihat kondisi di atas, maka peneliti melakukan tindakan untuk 

meningkatkan kemampuan menulis huruf tegak bersambung dengan cara 

memanfaatkan media gambar yang inovatif dan menarik. Media pembelajaran 

adalah wadah penyalur pesan atau informasi belajar sehingga mengkondisikan 

seseorang untuk belajar. Media pembelajaran beragam macamnya, penulis 

memanfaatkan media pembelajaran berupa gambar sebagai media penunjang guna 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis huruf tegak bersambung. Gambar 

digunakan untuk memasangkan kalimat-kalimat sederhana menggunakan huruf 

tegak bersambung. 

 Guru bercerita kepada siswa menggunakan media gambar yang menarik. 

Setelah bercerita, guru mendikte cerita tersebut kepada siswa kemudian siswa 

menulis cerita menggunakan huruf tegak bersambung di lembar kerja siswa (LKS) 

yang disediakan oleh guru, seusai menulis guru membagikan beberapa gambar 

yang kemudian harus ditempel dan disusun ditempat yang sesuai dengan kalimat 

yang ditulis oleh siswa. Dengan adanya media gambar,  diharapkan siswa akan 

meningkat kemampuannya dalam menulis kalimat sederhana yang didiktekan oleh 

guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung. 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

dalam Kompetensi Dasar yaitu : 4.2 Menulis kalimat sederhana yang didiktekan 

guru  dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan memperhatikan 

penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Penulis membuat penelitian berbentuk 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul Penggunaan Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Huruf Tegak Bersambung Pada 

Siswa Kelas II SDN Bedalisodo 03 Wagir Kabupaten Malang.  
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1.2 Fokus Masalah 

1. Pada siswa kelas II SDN Bedalisodo 03 Wagir dalam aspek menuliskan 

kalimat yang didikte guru dengan menggunakan huruf bersambung 

menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. 

2. Dari 29 siswa, 6 siswa (21%) mampu menulis huruf tegak bersambung 

dengan baik, 12 siswa (41%) memiliki kemampuan sedang, dan 11 siswa 

(38%) belum mampu menulis huruf tegak bersambung.  

3. Dari kriteria ketuntasan minimal (KKM)  ≥ 70,00 dari 75% siswa yang 

ditetapkan sekolah, hanya 62% siswa yang mencapai nilai KKM, 

sedangkan 38% masih dibawah nilai KKM. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan 

menulis huruf tegak bersambung pada siswa Kelas II SDN Bedalisodo 03 

Wagir Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana kemampuan menulis huruf tegak bersambung pada siswa 

Kelas II SDN Bedalisodo 03 Wagir Kabupaten Malang setelah 

menggunakan media gambar? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media gambar untuk meningkatkan 

kemampuan menulis huruf tegak bersambung pada siswa Kelas II SDN 

Bedalisodo 03 Wagir Kabupaten Malang. 
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2. Menjelaskan kemampuan menulis huruf tegak bersambung pada siswa 

Kelas II SDN Bedalisodo 03 Wagir Kabupaten Malang setelah 

menggunakan media gambar. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan motorik halus siswa melalui tulisan huruf tegak 

bersambung. 

b. Melalui tulisan huruf tegak bersambung siswa menulis dengan cepat 

karena tulisannya menyambung dan tidak terputus-putus seperti huruf 

lepas. 

c. Siswa memperoleh pengalaman baru dalam belajar melalui media 

gambar. 

2. Bagi guru 

a. Memberi pemahaman bagi guru tentang media gambar untuk menulis 

kalimat sederhana menggunakan huruf tegak bersambung. 

3. Bagi sekolah 

a. Memperkenalkan media gambar untuk menulis kalimat sederhana 

menggunakan huruf tegak bersambung. 

4. Bagi penelitian lanjut 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lanjut. 

1.6 Batasan Istilah 

1. Media gambar adalah sebuah gambar berseri yang melukiskan sebuah 

peristiwa dalam cerita.  
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2. Kemampuan menulis ialah kemampuan melukiskan lambang-lambang 

grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik 

tersebut. 

3. Kemampuan menulis meningkat jika dalam penelitian ini siswa mampu 

menulis huruf tegak bersambung dengan baik setelah mengalami proses 

belajar. 

4. Huruf tegak bersambung adalah sebuah tulisan halus yang setiap hurufnya 

ditulis dengan bersambung sehingga membentuk beberapa kata menjadi 

kalimat.  


