
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bahasa merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia mencakup aspek mendegarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Menurut Tarigan yang dikutip dalam Aswidiati(2001:2) 

menyebutkan „bahwa kemampuan berbahasa memiliki 4 komponen, yaitu 

keterampilan menyimak  (listening skill), keterampilan berbicara (speaking skill), 

keterampilan membaca (reading skill), dan keterampilan menulis (writing skill)”. 

Keterampilan tersebut saling berhubungan tetapi keterampilan menulis diakui 

sebagai keterampilan yang paling sulit. Hal ini disebabkan karena rendahnya 

bakat dan minat siswa dalam menulis. 

Berkaitan dengan keterampilan menulis, terdapat salah satu kemampuan 

yang harus dikuasai yaitu menulis cerita. Dalam hal ini, siswa bercerita tentang 

hal-hal yang diketahui baik dari pengalaman pribadi ataupun yang telah mereka 

baca. Namun dalam kenyataannya, siswa kesulitan dalam mengerjakan 

pembelajaran ini karena berbagai hal, di antaranya penyajian cerita dengan bentuk 

kata-kata yang kurang menarik dan sedikit visualisasi gambar. Akibatnya 

berdampak pada rendahnya minat siswa dan siswa menjadi kurang produktif 

dalam memadukan kata-kata menjadi bentuk kalimat yang saling terpadu sehingga 

membentuk sebuah cerita yang menarik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan 

dukungan dari komponen proses pembelajaran yang di antaranya adalah 

penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran. 
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Komponen dalam proses pembelajaran meliputi tujuan, bahan 

pembelajaran, metode, media, sumber, dan evaluasi. Salah satu komponen 

tersebut adalah media pembelajaran. Menurut Sadiman, dkk ( 2006:6)” Media 

berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata Medium yang 

secara Harfiah bearti perantara atau pengantar”. Media gambar dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, kegiatan seni dan 

pernyataan kreatifitas dalam berbicara, dramatisasi, bacaan, penulisan, melukis, 

dan menggambar, serta membantu menafsirkan dan mengingat-ingat isi materi 

dari buku teks. Gambar diam yang tidak diproyeksikan dapat digunakan untuk 

merangsang menimbulkan daya kreasi, misalnya merangsang menulis cerita- 

cerita atau mengarang menulis puisi. 

Dalam memanfaatkan media gambar harus disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. Penulis menemukan permasalahan di kelas V SDN Mantup I 

Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan yaitu kurangnya minat siswa terhadap 

materi menulis cerita sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas 

menulis cerita, maka penulis menggunakan media gambar seri untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan karena kemampuan yang kurang baik 

dan kurangnya minat siswa terhadap penyajian cerita dengan bentuk kata-kata dan 

sedikit visualisasi gambar. Terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah 

KKM, yaitu di bawah 70. 

Gambar seri dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan 

kemampuan menulis cerita karena didukung dengan ilustrasi gambar sehingga 

imajinasi siswa dapat berkembang dan menarik minat siswa dan memberikan efek 

psikologi. Dengan demikian, siswa tidak mudah bosan dan dapat membantu 



 
 

memperbanyak perbendaharaan kata sehingga siswa dapat menyusun kata-kata 

tersebut menjadi sebuah kalimat yang menarik. Penyajian kalimat yang menarik 

akan membuat cerita siswa menjadi tidak membosankan. Penyajian gambar seri 

dalam penulisan ini menggunakan dongeng sebagai sumber cerita. Menurut 

Aswiditie (2001:3), bahwa gambar seri adalah rangkaian gambar yang 

menceritakan suatu peristiwa dan  dapat disusun secara urut serta membentuk 

sebuah cerita yang runtut. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut:  

1.2.1 Bagaimanakah penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan 

kemampuan menulis cerita pada siswa kelas V di SDN Mantup I Kecamatan 

Mantup, Kabupaten Lamongan? 

1.2.2 Bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis cerita melalui penggunaan 

media gambar seri pada siswa kelas V di SDN Mantup I Kecamatan 

Mantup, Kabupaten Lamongan? 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Dari permasalahan di atas, maka laporan ini bertujuan sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan penggunaan media gambar seri dalam 

meningkatkkan kemampuan menulis cerita pada siswa kelas V di SDN 

Mantup I Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.  



 
 

1.3.2 Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis cerita melalui 

penggunaan media gambar seri pada siswa kelas V di SDN Mantup I 

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. 

 

1.4 MANFAAT PENULISAN 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi guru: 

a. Untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa SD. 

b. Untuk mengembangkan kemampuan menggunakan media gambar seri 

sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis cerita pada siswa SD.  

1.4.2 Bagi lembaga sekolah : 

Untuk meningkatkan layanan profesional kepada masyarakat dalam bidang 

pedidikan. 

1.4.3 Bagi siswa : 

Penggunaan media gambar seri dapat digunakan sebagai alternatif 

meningkatkan kemampuan dalam materi cerita rakyat kelas 5 SD. 

 

1.5 DEFINISI ISTILAH 

1.5.1 Menurut Arsyat (2006:3)” kata media berasal dari bahasa Latin Medium 

yang secara harfiah berarti “tengah:, “perantara”, atau “perantara”. Dalam 

Bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. 



 
 

1.5.2 Menurut Sadiman (2006:29) “media gambar seri adalah suatu kesatuan 

informasi yang dituangkan dalam beberapa tahapan atau dibuat berseri dalam 

suatu tahapan pada satu lembar sehingga dalam satu kesatuan informasi 

memerlukan beberapa gambar”. 

1.5.3 Menurut Tarigan (2006:15) “Menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang- lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami 

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

grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu.” 

1.5.4 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita diartikan dalam berbagai 

pengertian yaitu : 

1) Tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal peristiwa, 

kejadian, dan sebagainya, 

2) Karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, penderitaan orang, 

kejadian, dan sebagainya, baik sungguh-sungguh maupun rekaan belaka, 

3) Lakon yang diwujudkan atau dipertunjukkan dan digambar hidup seperti 

sandiwara, wayang, dan sebagainya. 


