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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia  sebagai alat komunikasi. Masyarakat  Indonesia dituntut 

untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik  dalam 

berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Upaya lain yang dapat 

digunakan untuk melestarikan bahasa Indonesia adalah dengan menanamkan 

bahasa Indonesia sejak dini pada seseorang. Penanaman bahasa Indonesia sejak 

dini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan (membiasakan anak 

berkomunikasi dengan bahasa Indonesia) dan pendidikan tentang bahasa 

Indonesia sejak anak masih kecil.  

Pelaksanaan pendidikan bahasa Indonesia pada anak dapat dilakukan 

melalui pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal.  

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga di rumah. Pendidikan ini dilakukan 

saat anak berada di rumah bersama dengan keluarganya. Pendidikan formal 

dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan resmi mulai dari SD sampai dengan 

perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal ini guru berperan penting dalam 

menanamkan pengetahuan bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk pendidikan 

nonformal dilaksanakan di luar rumah dan sekolah, dapat melalui kursus, 

pelatihan-pelatihan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah agar siswa memiliki kemampuan 

berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu agar siswa mampu 

menghayati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negaranya.  
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Penjelasan tersebut maka tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat 

dirumuskan menjadi empat  bagian. (1) Mampu mengungkapkan ide, gagasan, 

atau pemikiran dalam bentuk tulisan; (2) siswa dapat memahami materi dari 

berbagai segi, bentuk, makna, dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan dan keadaan, baik secara 

tersurat maupun tersirat dengan bentuk tulisan; (3) siswa memiliki kemampuan 

dalam menggunakan materi yang diajarkan untuk meningkatkan kemampuan 

intelektualnya, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Misalnya siswa 

mampu menulis kembali dengan bahasanya sediri beragam teks dan mampu 

menjelaskan isinya, serta mampu merespons isi bacaan dengan kata-katanya 

sendiri; (4) siswa dapat mengingat materi dan memudahkan dalam mempelajari 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasannya (Muchlish, 2011:123). 

Bahasa Indonesia dalam kajiannya mencakup empat keterampilan yaitu 

membaca, menulis, menyimak dan berbicara. Menulis adalah bentuk komunikasi 

dua arah yang efektif untuk mengkomunikasikan  ide atau gagasan meskipun 

tidak bertatapan secara langsung dengan lawan bicara. Menulis merupakan salah 

satu aspek keterampilan berbahasa yang penting dalam kehidupan. Hampir semua 

aktivitas komunikasi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari sarana tulis-

menulis. 

Menulis adalah sebuah kegiatan yang tidak dapat dikatakan mudah, banyak 

orang lebih pandai dalam berbicara dari pada menulis. Hal ini dibuktikan ketika 

bercerita tentang sebuah peristiwa atau kejadian, kebanyakan orang mampu 

bercerita hampir dua jam atau  lebih. Mereka dapat berbicara tanpa henti, tetapi 

ketika diminta untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan mereka mengalami 
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kesulitan. Fenomena ini terjadi di semua  pendidikan mulai dari pendidikan dasar 

sampai perguruan tinggi.  Melihat fenomena di atas maka perlu diasah kegiatan 

menulis siswa mulai dari tingkat sekolah dasar untuk menanamkan konsep dan 

kebiasaan menulis sejak dini. 

 Pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SD/MI terdapat materi pokok tentang  

menulis. Secara konseptual materi ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman 

tentang pentingnya menulis yang baik dan benar. Dengan menguasai materi siswa 

diharapkan dapat menulis kalimat dan paragraf dengan baik dan benar serta sesuai 

dengan  ketentuan dalam bahasa Indonesia dan berpengaruh pada pembentukan 

karangan. Temuan di lapangan masih banyak siswa yang kesulitan menulis suatu 

kalimat sehingga berpengaruh pada pembentukan karangan. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan  sebelum diadakannya penelitian pada 16 November 

2011 di SDN Muhammadiyah 09 Malang kelas IV semester II tahun pelajaran 

2011/2012 pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang berhubungan 

dengan menyusun  karangan, masih banyak siswa yang nilainya belum mencapai 

ketuntasan belajar dengan KKM 75. 

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, kondisi yang demikian 

disebabkan karena: (1) materi menulis ini hanya dilakukan di dalam ruangan dan 

dilakukan secara monoton, sehingga membuat siswa mengantuk dan kurang 

kosentrasi, (2) metode pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi sehingga 

membuat siswa kurang mampu memahami materi yang diberikan, (3) kurangnya 

pemanfaatan media yang ada. Adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan hasil 

belajar siswa kurang memuaskan. 
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Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkrit. Pada rentang 

usia sekolah dasar, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: (1) 

mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek 

lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak,  (2) mulai 

berpikir secara operasional, (3) menggunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, (4) membentuk dan menggunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan menggunakan 

hubungan sebab akibat. 

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan 

belajar anak usia sekolah dasar memiliki tiga ciri, yaitu: (1) Konkrit, Konkrit 

mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkrit (nyata) 

yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik, dengan titik 

penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan 

lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan 

bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, 

keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan 

kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. (2) Integratif; Pada tahap usia 

sekolah dasar, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. 

Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini 

melukiskan cara berpikir anak yang deduktif yakni dari hal umum ke bagian demi 

bagian. (3) Hierarkis; Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar 

berkembang secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang 

lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan 
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mengenai urutan logis, keterkaitan antarmateri, dan cakupan keluasan serta 

kedalaman materi Zhuldyn (2011:1). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak usia 

Sekolah Dasar kelas IV, perkembangan bahasanya masih termasuk pada tahap 

belajar yang konkrit.  Materi pembelajaran masih dikaitkan pada hal-hal yang 

nyata yang dapat diterima dengan mudah. Oleh karena itu media yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah media video drama sebagai media 

pembelajaran yang nyata. Media yang digunakan tidak hanya dapat dilihat dan 

diceritakan kembali dalam bentuk tulisan tetapi cerita drama yang digunakan 

dalam media pembelajaran ini adalah cerita drama yang dapat diambil pesan 

moralnya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk menggunakan 

media video sebagai salah satu media pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

menulis karangan pada siswa SD Muhammadiyah 09 Malang dengan judul 

“Peningkatan  Hasil Belajar Menulis Narasi Berdasarkan Media Video 

Drama Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 09 Kota Malang  Tahun 

2011/2012”. Penggunaan media video drama dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas IV SD didasarkan pada pemikiran bahwa dengan media ini siswa 

mampu meningkatkan hasil belajar menulis karangan narasi berdasarkan cerita 

drama yang dilihat. 

 

B. Fokus Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya nilai menulis siswa 

kelas IV SD Muhammadiyah 09 Malang yang disebabkan karena metode yang 
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diajarkan atau kuranggnya pemanfaatan media yang ada sehingga siswa merasa 

jenuh dalam proses belajar. Siswa juga kurang memperhatikan ejaan dan tanda 

baca dalam mengarang, untuk itu guru  ingin membantu siswa meningkatkan hasil 

menulis narasi dengan menggunakan media video drama sebagai media 

pembelajaran.  

 

C.  Rumasan Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka tampak jelas 

bahwa  terdapat suatu masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya,  yaitu: 

“Bagaimana peningkatan hasil belajar menulis narasi siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 09 Malang  melalui media video drama?”. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka, tujuan penelitian ini adalah: “Untuk 

meningkatan hasil belajar menulis narasi siswa kelas IV SD Muhammadiyah 09 

Malang melalui media video drama” 

 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap perkembangan pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya dalam bidang mengarang. Manfaat tersebut ditujukan bagi: 
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1. Bagi Guru: 

Sebagai referensi dalam menentukan strategi, metode atau pendekatan 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan khususnya 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

a. Sebagai bahan untuk merangsang motivasi guru agar menambah informasi 

terbaru dalam dunia pendidikan dan tidak terfokus pada satu sumber saja. 

b. Dapat memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 

menulis. 

c. Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan menulis. 

2. Bagi Siswa: 

a. Memberikan kemudahan bagi siswa dalam menentukan ide untuk membuat 

karangan. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi. 

c. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia sehingga 

memperoleh prestasi seoptimal mungkin. 

3. Bagi Sekolah: 

a. Dengan adanya media pembelajaran yang baik dan inovatif maka dapat 

mewujudkan siswa yang cerdas serta berprestasi yang  diharapkan mampu 

mengaplikasikan ilmunya di lingkungan sekitar dan membawa nama baik 

sekolah. 

b. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan untuk 

mengatasi permasalahan pembelajaran yang sering dialami oleh siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 



8 
 

c. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap bidang studi bahasa 

Indonesia khususnya dalam  menentukan penelitian  kemampuan menulis 

kalimat dan menyusunnya menjadi karangan. 

4. Bagi Peneliti: 

a. Memberikan wacana baru tentang strategi pembelajaran aktif. 

b. Sebagai sarana untuk mempraktikkan teori-teori yang diperoleh selama 

dibangku kuliah dengan kenyataan sehari. 

 

F. Batasan Istilah 

a. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang  

pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri peserta didik (Arsyad, 2002:5). 

b. Drama adalah tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas 

(Waluyo, 2003:1). 

c. Video drama adalah  tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan dalam 

sinyal audio.  

d. Menulis dalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada 

orang lain (Nurudin, 2007:4). 

     

 

 

 

 


