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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 

 

  Pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Keberhasilan Proses 

Belajar Mengajar (PBM) bergantung pada cara mengajar guru, oleh karena 

itu metodologi mengajar dalam dunia pendidikan perlu dimiliki oleh 

pendidik. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengenali, merumuskan, 

melestarikan dan menyalurkan kebenaran yakni : pengetahuan tentang 

makna dan nilai penting kehidupan secara mendasar. Untuk 

mengimplementasikan hal tersebut, salah satu cara adalah melalui 

pengajaran di sekolah. Alasan mendasar yaitu untuk mengajar siswa 

tentang bagaimana cara menalar, cara berpikir secara jernih dan tertata. Hal 

ini dapat diwujudkan dengan pembelajaran bahasa. 

  Pembelajaran bahasa selain untuk meningkatkan ketrampilan 

berbahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir,  

mengungkapkan gagasan, perasaan, pendapat, persetujuan, keinginan, 

penyampaian informasi tentang suatu peristiwa dan kemampuan 

memperluas wawasan. Pada hakikatnya fungsi utama bahasa adalah sebagai 

alat komunikasi, oleh karena itu pembelajaran bahasa Indonesia harus di 
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arahkan agar siswa terampil berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. 

Selama ini pembelajaran menulis dilakukan secara konvensional, siswa 

diberi teori menulis kemudian siswa melihat contoh dan akhirnya ditugasi 

untuk membuat paragraf atau wacana baik secara langsung atau dengan 

melanjutkan tulisan yang ada.  

  Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti 

yang cukup penting.  Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan 

yang disampaikan dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat 

disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu pendidik ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. 

Bahkan keabstrakkan bahan dapat di konkretkan dengan kehadiran media, 

dengan demikian peserta didik lebih mudah mencari bahan dengan bantuan 

media.  

  Dalam  pembelajaran, banyak media  yang dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar. Mulai dari media yang sederhana, konvensional 

dan murah harganya sampai media yang komplek, rumit, modern dan 

harganya mahal. Media yang merespon indera tertentu sampai yang dapat 

merespon perpaduan dari berbagai indera manusia. Dari yang bersifat 

manual dan konvensional dalam penggunaannya sampai media yang sangat 

tergantung pada perangkat keras dan kemahiran sumber daya manusia 

tertentu dalam penggunaannya.  

Menurut Sadiman ( 2005: 50-51) penggunaan media pada proses belajar 

mengajar mempunyai nilai-nilai praktis yaitu: 
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1) Media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa. Pengalaman masing-masing individu yang beragam 

karena keluarga dan masyarakat sangat menentukan macam 

pengalaman yang dimiliki mereka. Dua anak yang hidup di dua 

lingkungan yang berbeda akan mempunyai pengalaman yang berbeda 

pula. Dalam hal ini media dapat mengatasi perbedaan-perbedaan 

tersebut. 

2) Media dapat mengatasi ruang kelas. Banyak hal yang sukar untuk 

dipahami secara langsung oleh peserta didik di dalam kelas, seperti 

obyek yang terlalu besar atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang 

diamati terlalu cepat atau terlalu lambat. Maka dengan melalui media 

akan dapat diatasi kesukaran-kesukaran tersebut. 

3) Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungan. Gejala fisik dan sosial dapat diajak komunikasi 

dengannya. 

4) Media menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan yang 

dilakukan siswa dapat secara bersama-sama diarahkan kepada hal-hal 

yang dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan 

realistis. Penggunaan media, seperti: gambar, film, model, grafik, dan 

lainnya dapat memberikan konsep dasar yang benar.  

6) Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dengan 

menggunakan media, horizon pengalaman anak semakin luas persepsi 
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semakin tajam dan konsep-konsep dengan sendirinya semakin lengkap, 

sehingga keinginan dan minat baru untuk belajar selalu timbul.  

7) Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk 

belajar. Pemasangan gambar di papan buletin, pemutaran film dan 

mendengarkaa program audio dapat menimbulkan rangsangan tertentu 

kearah keinginan untuk belajar.  

8) Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang 

konkret sampai kepada yang abstrak. 

  Oleh karena itu, di dalam pelajaran yang pada akhirnya diharapkan 

dapat mempertinggi mutu hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik, 

maka dengan penggunaan media gambar berseri sebagai alternatif media 

pembelajaran sangat efektif dalam proses belajar peserta didik dan dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan proses 

pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarakan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian tentang  “Meningkatkan kemampuan menyusun paragraf dengan 

media gambar berseri pada Siswa Kelas  III  SDN Gading I Surabaya”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah 

penulis  sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan media gambar berseri untuk  meningkatkan 

kemampuan menyusun paragraf pada siswa kelas III SDN Gading I 

Surabaya? 
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2. Bagaimana peningkatan kemampuan menyusun paragraf dengan 

menggunakan media gambar berseri pada siswa kelas III SDN Gading I 

Surabaya ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah 

mendeskripsikan : 

1. Penerapan media gambar berseri untuk meningkatkan kemampuan 

menyusun paragraf pada siswa kelas III SDN Gading I Surabaya. 

2. Peningkatan kemampuan menyusun paragraf dengan menggunakan 

media gambar berseri pada siswa kelas III SDN Gading I Surabaya. 

 

1.4. . Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir, agar dapat 

menarik perhatian siswa dan melatih siswa agar bisa mengemukakan ide 

atau pemahamannya sendiri. Selain itu, dapat memperoleh hasil belajar 

yang menyeluruh baik kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2. Bagi Guru : 

Dapat membantu guru untuk mempermudah menyampaikan materi yang 

diajarkan sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, dan  

mengembangkan penggunaan media, khususnya pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. 
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3. Bagi Sekolah: 

Dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, meningkatkan 

prestasi peserta didik  agar dapat bersaing dengan sekolah yang lain, dan  

dapat menambah atau  memperkaya ketersediaan media yang telah ada 

di sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran.  

 

1.5. Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang harus dijelaskan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Media Gambar adalah media visual yang memunyai kemampuan untuk 

menyampaikan informasi secara visual tentang segala sesuatu sebagai 

wujud dari perpindahan wujud yang sebenarnya, media gambar  

merupakan reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi yang berupa foto 

atau lukisan.  

2. Media gambar berseri adalah media visual berupa gambar yang 

mempunyai kemampuan untuk menyampaikan informasi secara visual 

tentang segala sesuatu sebagai wujud dari perpindahan wujud yang 

sebenarnya yang dibuat secara berseri/berurutan.  

3. Hasil belajar merupakan semua bentuk perubahan individu baik dari segi 

kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah melakukan proses belajar. 

Hasil belajar siswa yang berhubungan dengan aspek kognitif dapat 

diukur melalui tes tertulis pada akhir kegiatan pembelajaran. Sedangkan 

aspek afektif dan psikomotor dapat diamati pada saat siswa mengikuti 

proses pembelajaran.   
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4. Menulis adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa yang digunakan 

manusia sebagai alat komunikasi tidak langsung (Tarigan 1989:15).  

5. Paragraf adalah kelompok kalimat yang saling berhubungan untuk 

membentuk sebuah ide atau suatu kumpulan pernyataan penulis sebagai 

suatu unit atau kesatuan dalam pengembangan persoalannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


