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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, 

bukan hanya untuk membina keterampilan komunikasi melainkan juga untuk 

kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan. Melalui bahasalah manusia belajar 

berbagai macam pengetahuan yang ada di dunia. Dalam konteks persekolahan, 

bahasa digunakan para siswa bukan hanya untuk kepentingan pembelajaran 

bahasa saja melainkan juga untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan 

yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembelajaran bahasa 

di sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk pembelajaran 

keterampilan menulis (Abidin, 2012:6). 

 Suriamiharja, Agus dkk, (1996:2) dalam Mulia (2013:2) menjelaskan 

bahwa keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam melukiskan 

lambang grafis yang dimengerti oleh peneliti bahasa itu sendiri maupun orang lain 

yang mempunyai kesamaan pengertian simbol-simbol bahasa tersebut. Jadi dapat 

dilihat bahwa tujuan dari menulis adalah agar tulisan yang dibuat dapat dibaca dan 

dipahami oleh orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap bahasa 

yang dipergunakan. 

 Menurut Wijayanti (2012: 211), menulis merupakan keterampilan 

berhabahasa yang mengintegrasikan kemahiran dalam banyak aspek bahasa. 

Aspek-aspek tersebut adalah substansi dan ide yang diungkapkan; bentuk, yaitu 

organisasi isi; tata bahasa, yaitu bagaimana bentuk gramatika dan pola sintaksis; 
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gaya, yaitu pilihan struktur dan leksikal yang memberi gaya penulisan, yaitu 

penggunaan konvensi grafis dalam bahasa.  

Di samping itu, menulis merupakan aspek keterampilan berbahasa yang 

memiliki peranan penting. Menurut Jumiati (2011:2) Pembelajaran menulis pada 

hakikatnya adalah suatu pembelajaran tentang bagaimana seseorang 

mengekspresikan ide dan perasaannya lewat media tulisan. Melalui kegiatan 

menulis, seseorang juga bisa mengemukakan keperluannya, bisa merekam 

pikiran-pikirannya mengenai hal-hal yang penting atau kegiatan-kegiatan yang 

sifatnya pribadi dalam hidup mereka. Bahkan, menulis juga bisa dijadikan 

hiburan, di mana seseorang bisa mengkomunikasikan perasaan dan idenya kepada 

orang lain melalui media dan bentuk yang beragam, seperti surat, otobiografi, 

cerita, dan esai. 

Abidin (2012:187) mengemukakan bahwa secara esensial minimal ada tiga 

tujuan utama pembelajaran menulis yang dilaksanakan para guru di sekolah. 

Ketiga tujuan tersebut adalah (1) menumbuhkan kecintaan menulis pada diri 

siswa, (2) mengembangkan kemampuan siswa menulis, dan (3) membina jiwa 

kreativitas para siswa untuk menulis. Ketiga tujuan tersebut merupakan tujuan 

minimal yang harus dicapai para siswa melalui proses pembelajaran menulis yang 

dialaminya. 

Secara umum, tujuan pengajaran menulis di Sekolah Dasar adalah 

membiasakan siswa untuk menguasai cara menulis yang baik, mulai dari 

mengenal huruf, menggunakan teknik yang benar dalam menulis, memahami arti 

kata yang ditulis sampai bagaimana mengungkapkan ide ke dalam bentuk tulisan 

sederhana. Sementara menurut Resmini, dkk (2006: 289) dalam Mulia (2013:1), 
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tujuan utama pembelajaran menulis adalah untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam mengomunikasikan pesan melalui bahasa tulis. Oleh karena itu, 

tujuan pembelajaran menulis di Sekolah Dasar tersebut merupakan dasar bagi 

tercapainya tujuan pembelajaran lainnya.  

Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis di 

sekolah, banyak penelitian membuktikan bahwa hasil pembelajaran menulis 

belum memuaskan. Menulis dianggap lebih sulit dikuasai pembelajar dan sulit 

diajarkan oleh pengajar. Metode pengajaran menulis umumnya masih 

disampaikan secara konvensional yang sarat teori dan berorientasi pengajar. 

Bahkan, jumlah siswa yang besar menyebabkan pengajar kurang mempunyai 

waktu untuk  mengoreksi sehingga hasil tulisan tidak dikembalikan. Meskipun 

dikembalikan hasil mtulisan berikutnya masih menunjukkan kesalahan yang 

sama, yang berarti pembelajar kurang memperhatikan umpan balik dari pengajar 

(Alwasilah, 2000a dalam Wijayanti, 2012:205). 

Di samping itu, kadangkala siswa kelas dua dalam menulis belum dapat 

memperhatikan kelengkapan, kebersihan dan kerapian tulisan. Dalam menuliskan 

kata kadang masih kurang satu huruf diakhir kata. Tulisan yang dihasilkan juga 

kurang bersih, terkesan kotor karena sering dihapus dan tidak rapi . Hal itu 

menunjukan bahwa anak mengalami kesulitan dalam menulis.  

Ada kalanya anak merasa takut membuat kesalahan dalam menulis. 

Mungkin karena kesalahannya itu guru akan marah. Hal inilah yang dapat 

mengakibatkan anak merasa rendah diri dan dihinggapi kecemasan, pada akhirnya 

dapat mengganggu proses belajar menulis. Kita pun memahami tujuan 
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pembelajaran menulis ini adalah agar siswa dapat menulis dengan tulisan yang 

terang, jelas, teliti dan mudah dibaca. 

Fenomena kekurangberhasilan pembelajaran keterampilan menulis juga 

dialami siswa-siswa kelas 2 di SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng. 

Berdasarkan hasil observasi awal terbukti kemampuan menulis cerita siswa kelas 

2 SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng masih rendah yang ditunjukkan oleh 

nilai hasil uji kompetensi sebelumnya hanya 15 siswa dari 29 siswa yang telah 

berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas 2 yaitu 70. 

Rendahnya kemampuan menulis cerita siswa kelas 2 tersebut dapat 

disebabkan beberapa faktor di antaranya terkait dengan pendekatan, strategi, 

model, atau metode yang diterapkan oleh guru kurang sesuai, serta sarana 

pembelajaran yang meliputi media, alat peraga, dan buku pegangan siswa yang 

terbatas, atau sebab lain yang tidak diketahui. 

Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seringkali menemukan 

siswa yang mengalami kesulitan belajar menulis (disgrafia). Para orang tua 

kecewa ketika anak mereka yang terlihat pandai tetapi tidak mampu menulis. 

Guru menjadi frustasi ketika melihat anak tidak dapat duduk tenang dalam 

ruangan kelas dan tidak bisa mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Kondisi seperti itulah yang menyebabkan peneliti terdorong untuk 

meningkatkan kemampuan menulis cerita siswa dengan mengadakan suatu 

penelitian berjudul “Kemampuan Menulis Cerita Melalui Media Gambar pada 

Siswa Kelas 2 SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan”  
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Kemampuan menulis yang baik sangatlah penting bagi siswa di kemudian 

hari karena akan mampu memberikan kesempatan dan juga tentunya tantangan 

yang lebih bagi mereka. Untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik, seseorang 

harus memiliki skemata yang memadai untuk dapat diekspresikan secara efektif 

melalui media tulis. Demikian juga dalam menulis cerita. 

Pada dasarnya fungsi utama dari suatu tulisan adalah sebagai sarana 

komunikasi tidak langsung. Menulis memiliki peranan yang sangat penting bagi 

dunia pendidikan. Hal ini didasari dengan alasan karena hal tersebut akan 

memberikan kemudahan untuk berfikir bagi para pembelajar. Selain itu menulis 

juga dapat memudahkan kita untuk merasakan dan menikmati hubungan-

hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi, memecahkan masalah yang 

dihadapi, dan menyusun urutan pengalaman. 

Di antara tugas penting seseorang dalam menulis adalah menguasai 

prinsip-prinsip menulis dan berfikir yang akan menolongnya untuk mencapai 

tujuan. Adapun yang paling penting di atara prinsip-prinsip tersebut adalah 

berkaitan dengan penemuan, susunan, dan gaya. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa menulis adalah belajar berfikir dengan dan dalam gaya tertentu. 

Agar siswa bisa menulis cerita dengan terang, jelas, teliti, dan mudah 

dibaca siswa dituntut untuk dapat berfikir kritis, cermat, efektif, dan terampil. Jika 

siswa mengabaikan pola pikir yang demikian itu maka akan mengalami kesulitan 

dalam menulis, khususnya menulis cerita sebagaimana tuntutan Standar 

Kompetensi  (SK) “Menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda di sekitar 

dan menyalin puisi anak”  serta KD “mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di 

sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis”. 
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Sebagai solusi terhadap kekurangberhasilan menulis, peneliti lebih tertarik 

menggunakan media gambar untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita 

karena media ini memiliki beberapa kelebihan untuk mengontruksi pengetahuan 

anak yang masih abstrak, di antaranya menjadikan pengetahuan ini dapat bertahan 

lama, mudah diingat dan mudah diterapkan pada situasi baru, meningkatkan 

penalaran, analisis dan keterampilan siswa memecahkan masalah tanpa 

pertolongan orang lain, meningkatkan kreativitas siswa untuk terus belajar dan 

tidak hanya menerima saja, dan terampil dalam menemukan konsep atau 

memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini membahas masalah “ 

bagaimana meningkatkan kemampuan menulis cerita dengan menggunakan media 

gambar pada siswa kelas 2 SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng?” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

(1) Bagaimanakah penerapan pemanfaatan media gambar terhadap kemampuan 

menulis cerita siswa Kelas 2 SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng 

Kabupaten Lamongan? 

(2)  Bagaimanakah  peningkatan kemampuan menulis cerita dengan media gambar 

pada siswa Kelas 2 SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten 

Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah : 
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(1) mendeskripsikan penerapan pemanfaatan media gambar dalam meningkatkan 

kemampuan menulis cerita siswa kelas 2 SDN Sumbersari Kecamatan 

Sambeng Kabupaten Lamongan. 

(2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis cerita dengan media 

gambar pada siswa kelas 2 SDN Sumbersari Kecamatan Sambeng Kabupaten 

Lamongan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulisan ini dapat memberikan manfaat : 

(1) Bagi siswa: 

a) Dapat meningkatkan semangat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

b) Dapat menciptakan rasa senang pada siswa dalam mempelajari Bahasa 

Indonesia dan menjadikan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai mata 

pelajaran yang menyenangkan. 

c) Dapat meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

(2) Bagi guru: 

a) Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan. 

b) Dapat meningkatkan kualitas proses  pembelajaran. 

c) Dapat meningkatkan ketepatan dalam memilih model pembelajaran. 

d) Meningkatkan hasil belajar siswa. 

(3)  Bagi sekolah: 

a) Kinerja guru memiliki kompetensi dalam membuat PTK 
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b) Meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka perbaikan pembelajaran. 

c) Sebagai salah satu sarana untuk mencapai visi sekolah yang ingin dicapai. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang tidak diinginkan maka peneliti membatasi 

istilah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kemampuan menulis cerita: kemampuan siswa dalam mengomunikasikan 

pikiran dalam bentuk tulis. 

2. Media gambar: suatu media pembelajaran yang menarik siswa agar dapat 

membantu siswa menemukan sendiri informasi-informasi melalui pesan 

gambar. 

3. Siswa kelas 2: Siswa kelas 2 SD Negeri Sumbersari Kecamatan Sambeng 

Kabupaten Lamongan tahun pelajaran 2012/ 2013. 

 


