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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis disekolah dasar merupakan salah satu keterampilan 

yang ditekankan pembinaannya. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) ditegaskan bahwa siswa sekolah dasar perlu belajar bahasa Indonesia 

untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar 

baik secara lisan maupun secara tulis. Keterampilan menulis siswa merupakan 

kemampuan siswa dalam mengorganisasi pikirannya sehingga menjadi padu 

sesuai yang diharapkan siswa dan guru. 

Pada kenyataannya tidak sedikit anak yang mengalami kesulitan dalam 

menuliskan ciri-ciri benda. Hal ini dikarenakan anak tidak mengetahui cara-cara 

menulis yang baik sesuai dengan kemampuannya, akibatnya sering terjadi anak 

yang malas belajar, sehingga dalam kemalasan itu menjauhkan seseorang atau 

anak menuju kesuksesan. Maka belajar menulis tidak hanya terjadi karena tidak 

tahu cara belajar menulis yang baik akan tetapi kadang malas belajar disebabkan 

karena tidak adanya motifasi untuk belajar dan kemampuan anak tersebut rendah. 

Hasil yang diperoleh dari pengamatan peneliti terhadap siswa kelas II 

SDN Kedungwangi I mata pelajaran Bahasa Indonesia materi “Mendeskripsikan 

Benda Disekitar dan Menyalin Puisi Anak” menunjukkan bahwa dari 21 siswa 

 

1 



2 

 
 

 
 

hanya 10 siswa yang mendapat nilai diatas 70, sedangkan 11 siswa mendapat nilai 

dibawah 70, sehingga tingkat ketuntasan belajar siswa hanya 58,52 %.  

Beberapa masalah yang dihadapi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

di kelas II SD Negeri Kedungwangi I, salah satunya adalah cara menjelaskan ciri-

ciri dari benda, hewan dan tumbuhan, serta kurang pahamnya siswa terhadap 

materi mendeskripsikan benda disekitar dan menyalin puisi anak. Keberhasilan 

proses pembelajaran di dalam kelas salah satunya ditentukan oleh cara guru 

menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa, karena setiap media pembelajaran mempunyai 

tujuan, prinsip dan penekanan yang berbeda. Namun dalam kenyataannya selama 

ini guru belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga 

aktivitas siswa terlihat masih pasif dan hasil belajarnya rendah. Guru sering 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan sehingga siswa 

kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Metode inilah yang menyebabkan hasil 

belajar siswa kelas II di SDN Kedungwangi I belum sesuai dengan harapan. 

Karena metode ceramah dapat menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik 

sehingga belum bisa merangsang perkembangan kreativitas peserta didik. Metode 

tanya jawab juga menimbulkan rasa gugup pada peserta didik yang tidak memiliki 

keberanian menjawab dan bertanya sehingga peserta didik yang tidak aktif tidak 

memperhatikan bahkan tidak terlibat secara mental. Penugasan yang banyak dan 

sering dapat membuat beban dan keluhan bagi peserta didik. 

Proses pembelajaran seharusnya siswa memiliki motivasi yang tinggi 

untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan, namun kenyataannya dalam 

proses pembelajaran siswa masih terlihat bosan, jemu dan pasif. Hal ini 



3 

 
 

 
 

disebabkan karena media pembelajaran yang digunakan oleh guru belum menarik 

perhatian siswa dan belum melibatkan siswa secara aktif di dalam proses 

pembelajaran. Keterampilan guru dalam menggunakan variasi dimaksudkan agar 

peserta didik terhindar dari perasaan jenuh, membosankan, yang menyebabkan 

perasaan malas menjadi muncul. Pembelajaran seharusnya tidak monoton, 

berulang-ulang dan menimbulkan rasa jengkel pada diri peserta didik. Oleh 

karena itu keterampilan menggunakan variasi sangat penting bagi guru sekolah 

dasar dalam upaya memelihara dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar 

yang lebih baik. Penggunaan variasi merupakan keterampilan guru di dalam 

menggunakan bermacam kemampuan untuk mewujudkan tujuan belajar peserta 

didik sekaligus mengatasi kebosanan dan menimbulkan minat, gairah, dan 

aktivitas belajar yang efektif (Sumantri, 1998:271).  

Untuk mengatasi permasalah tersebut, dalam penelitian digunakan media 

“Kertas Berwarna” yang dapat mempengaruhi emosi dalam menciptakan sebuah 

tulisan. Media kertas berwarna adalah cara atau teknik yang digunakan untuk 

memberikan variasi dalam cara guru menyajian pelajaran dengan menggunakan 

kertas HVS berwarna warni yang sudah ditempel gambar yang akan di pelajari.   

Pelaksanaan pembelajaran dengan media kertas berwarna dapat dilakukan secara 

bersama-sama antara guru dengan siswa sebagai latihan praktis dari yang sudah 

atau yang belum diketahui. Media ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan media ini  antara lain adalah: (1) membantu siswa untuk memahami 

dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian, (2) memudahkan 

berbagai jenis penjelasan, (3) memberikan keterampilan tertentu, dan (4) 

memberikan ide-ide kreatif siswa. 
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  Kekurangan media kertas berwarna ini ada pada pendidiknya. Karena di 

sini dibutuhkan rasa percaya diri yang sangat tinggi untuk menuntun peserta didik 

dalam penggunaan medianya. Setiap media pembelajaran tertuju pada 

perancangan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Najib 

(2001) dalam pengantar buku menulis dengan emosi bercerita bahwa untuk 

mempercepat mengalirnya ide-ide dia harus mengetik dilembaran kertas HVS 

yang berwarna-warni.  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam 

pemanfaatan media kertas berwarna diharapkan muncul ide-ide baru dalam 

tulisan. Sehingga tulisan menjadi sempurna dan menarik bagi pembaca.  

 

1.2  Rumusan masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian, atau 

sebagai pertanyaan yang lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup masalah 

yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah (Rosidi, 

2005:68). Rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah penggunaan media kertas berwarna dapat meningkatkan kemampuan 

hasil belajar menulis siswa  kelas II di SDN Kedungwangi I Kecamatan. 

Sambeng, Kabupaten  Lamongan? 

2) Apakah penggunaan kertas berwarna  dapat meningkatkan aktivitas belajar 

menulis siswa kelas II SDN Kedungwangi I Kecamatan Sambeng, Kabupaten 

Lamongan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan adanya suatu 

hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dan digunakan untuk mencari data 

(Arikunto, 2005:51). Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan apakah penggunaan media kertas berwarna yang dapat 

meningkatkan kemampuan hasil belajar menulis siswa SDN Kedungwangi I 

Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan.. 

2) Untuk mendeskripsikan apakah penggunaan media kertas berwarna yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar menulis siswa SDN Kedungwangi I Kecamatan 

Sambeng, Kabupaten Lamongan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengacu pada apa yang diberikan penelitian kepada 

bidang ilmu tertentu, instansi, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam 

ilmu-ilmu terapan yang terkait (Arikunto, 2005:55). Manfaat penelitian ini dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur 

penelitian di bidang pendidikan, yaitu penerapan sebuah pendekatan terhadap 

suatu materi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi Guru 
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1) Dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam proses pembelajaran, tidak hanya 

dengan metode caramah saja melainkan dengan metode bermain dadu dengan 

pemberian kertas berwarna sebagai medianya. 

2)  Mempersiapkan diri terutama kebutuhan alat peraga pembelajaran. 

3) Memahami kebutuhan dan tingkat emosi para siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung, khususnya rasa gembira dalam belajar.  

Bagi Siswa 

1) Dapat belajar dengan suasana baru karena bervariasinya alat peraga. 

2) Dapat melakukan praktik menulis dengan media yang berwarna warni. 

3) Memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. 

4) Dapat meningkatkan prestasi belajarnya khususnya dalam kegiatan tulis 

menulis. 

5) Dapat meningkatkan kepercayaan diri, karena perhatian guru pada kemampuan 

masing – masing individu.  

 

1.5. Definisi Istilah 

1) Hasil belajar adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang 

nilai dari penggunaan strategi pembelajaran dibawah kondisi berbeda. 

2) Aktifitas belajar adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid dimana 

akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran yang berlangsung dalam suatu lokasi dan jangka waktu 

tertentu. 
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3) Media berasal dari kata medium yang secara harfiah artinya perantara atau 

pengantar. Gagne (2006:14) mengemukakan bahwa media adalah berbagai 

jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. 

4) Media kertas berwarna adalah sebuah kertas HVS berwarna warni (merah, 

kuning, hijau, biru dan pink) yang digunakan sebagai perantara atau alat dalam 

pembelajaran untuk merangsang kemampuan siswa. 

5) Kemampuan menulis yang dimaksud adalah pengetahuan dan keterampilan 

siswa kelas II SDN Kedungwangi I dalam menuangkan pikiran, ide, perasaan, 

dan kemauan dengan menggunakan wahana bahasa tulis berdasarkan tatanan 

tertentu sesuai dengan tahapan, tujuan dan aspek untuk Mendeskripsikan 

benda, hewan dan tumbuhan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


