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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional yang sangat penting peranannya 

bagi rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang 

dapat digunakan untuk berkomunikasi antar suku bangsa yang berbeda dalam 

adat, bahasa, maupun kebudayaannya di negara tercinta ini, sehingga dapat 

mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Dalam pendidikan, bahasa Indonesia 

memegang peranan yang sangat penting karena bahasa Indonesia digunakan 

sebagai alat komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar dan sebagai pengantar 

dasar setiap mata pelajaran.  

Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang sangat 

penting dalam kehidupan berbahasa Indonesia. Keterampilan menulis itu sangat 

penting karena merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki 

oleh seorang siswa. Dengan menulis siswa dapat mengungkapkan atau 

mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran, dan perasaan yang dimiliki 

serta dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas siswa dalam menulis. 

Komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru dan siswa merupakan hal 

yang harus dibina dengan baik karena hal tersebut merupakan suatu hal  yang 

penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Manfaat dari komunikasi 

dalam belajar adalah mengetahui permasalahan yang dihadapi siswanya dalam 

belajar dan guru dapat memecahkannya. Komunikasi yang positif antara guru 

dengan siswa akan menghasilkan individu yang mempunyai semangat yang 

positif dalam belajar. Komunikasi dua arah antara  guru dan siswa yang positif 
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dalam belajar akan menumbuhkan kondisi belajar siswa yang positif sehingga 

siswa dapat berprestasi. 

Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

yaitu bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Begitu dekatnya kita kepada 

bahasa, khususnya bahasa Indonesia, sehingga tidak dirasa perlu untuk mendalami 

dan mempelajari bahasa Indonesia secara lebih jauh. Akibatnya, sebagai pemakai 

bahasa, orang Indonesia kurang terampil menggunakan bahasa. Suatu kelemahan 

yang tidak disadari. 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial 

maupun emosional individu dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, pembelajaran 

bahasa diberikan pada tiap jenjang pendidikan. Di Indonesia, pembelajaran bahasa 

yang diberikan sesuai dengan bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia. 

Berdasarkan hasil observasi pada bulan September 2012 pada siswa kelas 

2 di SDN Sudimoroharjo 5 Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, dapat 

diketahui bahwa kemampuan menulis masih rendah. Dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti, diperoleh permasalahan yang menyebabkan nilai hasil 

belajar siswa belum mencapai KKM sebagai berikut : 1. Pembelajaran kurang 

menarik, guru hanya menekankan konsep-konsep yang ada dibuku sehingga 

banyak siswa berbicara sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan guru, 2. 

Kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran dikarenakan guru hanya 

menggunakan buku paket serta hanya menggunakan metode ceramah, 3. Guru 

kurang memberikan latihan menulis pada siswa serta kurangnya perhatian pada 

siswa yang belum memahami materi yang sedang diajarkan. 
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Hasil wawancara dengan guru untuk penilaian terhadap tugas menulis 

diperoleh bahwa nilai siswa dibawah 70 berjumlah 16 siswa atau 66 %, dan siswa 

yang mendapat nilai diatas 70 berjumlah 8 siswa atau sekitar 34 % dari total 

keseluruhan siswa 24 orang. Sehingga banyak siswa yang tidak mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang sudah 

ditetapkan dengan nilai minimal 70. Disebutkan pula bahwa penyebab ketuntasan 

belajar yang cukup rendah adalah: (a) siswa kurang mempunyai kemauan untuk 

menulis, (b) kurangnya imajinasi siswa yang akan diungkapkan, (c) tingkat 

ketelitian penulisan ejaan dan tanda baca sangat kurang, (d) kemauan siswa untuk 

menulis sangat kurang, (e) siswa bingung kata pertama yang akan ditulis, (f) siswa 

terbiasa menulis yang telah di dikte  atau telah ditulis di papan tulis oleh guru, 

serta (g) model pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan kurang 

tepat. Pemecahan masalah tersebut yaitu dengan memilih model pembelajaran 

yang tepat dalam pembelajaran dan peneliti memilih menggunakan permainan 

puzzle untuk dapat menarik perhatian dan merangsang pengetahuan siswa dalam 

menulis. 

Penelitian tentang Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Permulaan dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan permainan puzzle pada Siswa Kelas 2 

SDN Sudimoroharjo 5 Nganjuk ini  sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh 

orang lain. Selain itu, pembelajaran menulis yang berlangsung di sana hanya 

berkisar tentang mencatat materi saja. Atas dasar itu, maka peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas. Wajar rasanya apabila media 

tersebut digunakan dalam pembelajaran menulis, penelitian diharapkan membawa 
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dampak positif bagi guru dan siswa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan 

hasil pembelajaran menulis di sekolah tersebut. 

Berkaitan dengan itu semua, peneliti mengadakan penelitian tentang 

“Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Permulaan dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan permainan puzzle pada Siswa Kelas 2 SDN Sudimoroharjo 5 

Nganjuk Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis permulaan disebabkan 

siswa kurang tertarik dalam materi menulis permulaan karena tidak adanya variasi 

pembelajaran atau tidak adanya media pembelajaran yang menarik bagi siswa. 

Dengan demikian peneliti bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan menggunakan media permainan puzzle dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada  pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 

permulaan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penerapan permainan puzzle untuk meningkatkan 

kemampuan menulis permulaan? 

2. Bagaimanakah peningkatan menulis permulaan dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SDN Sudimoroharjo 5 Nganjuk 

dengan penggunaan permainan puzzle Tahun Pelajaran 2012/2013 ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan 

permainan puzzle untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan. 
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2. Mengetahui bagaimana peningkatan pembelajaran kemampuan menulis 

permulaan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia melalui penggunaan 

permainan puzzle pada siswa kelas 2 SDN Sudimoroharjo 5 Kecamatan 

Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun Pelajaran 2012/2013. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatnya 

khasanah para guru untuk menggunakan media gambar Puzzle dalam 

penyampaian materi menulis. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

Sebagai alternatif untuk perbaikan proses pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar siswa, dan meningkatkan keprofesionalan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. 

a. Bagi siswa dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis permulaan. 

b. Bagi guru dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai, misalnya menggunakan media puzzle dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis permulaan. 
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c. Bagi penulis merupakan bahan untuk memperluas pengetahuan peneliti 

dalam mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik yang 

profesional dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan. 

F. Batasan Istilah 

Permainan Puzzle adalah permainan yang  menyusun kepingan-kepingan 

puzzle menjadi rangkaian sebuah gambar. Puzzle merupakan alat peraga 

sederhana yang mudah dibuat tetapi sangat menarik dan mengasyikkan digunakan 

sebagai media belajar siswa. 


