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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas 

Bangsa Indonesia. Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu 

materi yang diajarkan di SD (Sekolah Dasar), karena mempunyai kedudukan 

dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari peserta didik. Mata 

pelajaran tersebut diberikan kepada peserta didik, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Keterampilan pembelajaran 

Bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan meliputi mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis seperti yang tercantum dalam kurikulum pendidikan. 

Dari keempat keterampilan tersebut, yang perlu mendapatkan perhatian untuk 

lebih ditingkatkan adalah keterampilan menulis.  

Zainurrahman (2011:2) mengatakan bahwa menulis merupakan salah 

satu dari empat keterampilan berbahasa yang mendasar. Keterampilan tersebut  

membutuhkan waktu lama dan intensif. Keterampilan menulis merupakan 

salah satu keterampilan yang paling sulit dikuasai oleh setiap individu. Hal 

tersebut dikarenakan menulis harus mengekspresikan apa yang dilihat, 

dirasakan, dan dipikirkan kedalam bahasa tulisan dan kata-kata.  

Dibutuhkan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

aktif secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar khususnya menulis. 

Siswa akan mampu menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan pengetahuan 

yang mereka miliki melalui model pembelajaran aktif. Semua pemikiran yang 
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ada akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan-tulisan. Model pembelajaran ini 

akan meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam menulis.  

Hasil wawancara pada tanggal 10 April 2012 dengan guru wali kelas III, 

mengatakan bahwa proses pembelajaran kurang berjalan dengan efektif dalam 

materi menulis khususnya menulis karangan sederhana dan puisi. Fakta 

tersebut dapat ditunjukkan melalui prosentase nilai ketuntasan belajar. Pada 

tahun pelajaran 2009/2010 sebanyak 64% dari 28 siswa tidak tuntas belajar. 

Prosentase ketuntasan ideal adalah 75% dari jumlah siswa dengan KKM 

sebesar 70. Pada tahun pelajaran 2010/2011, siswa yang belum tuntas adalah 

50% dari 24 siswa dengan KKM sebesar 70  (Lampiran 25:138).  

Kurikulum 2004 untuk kelas rendah dalam hal ini kelas 1, 2, dan 3 harus 

menggunakan pembelajaran tematik. Sutirjo (2005:3) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik adalah kegiatan mengajar dengan memadukan materi 

beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Lebih lanjut guru mengatakan 

bahwa kurikulum yang dipakai sudah memakai kurikulum tematik (Lampiran 

29:143). Jadwal mata pelajaran pada kelas III masih menyebutkan mata 

pelajaran bukan berbentuk tema (Lampiran 27:140). Pada saat pembelajaran 

berlangsung, penyampaian materi tetap sendiri-sendiri dan evaluasi 

menggunakan bidang studi.  

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada guru yang belum 

murni menerapkan pembelajaran tematik. Beliau juga mengatakan bahwa 

penyebab ketuntasan belajar yang cukup rendah adalah: (1) siswa kurang 

mempunyai kemauan untuk membaca, (2) kurangnya imajinasi siswa yang 

akan diungkapkan, (3) tingkat ketelitian penulisan ejaan dan tanda baca sangat 
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kurang, (4) kemauan siswa untuk menulis sangat kurang, (5) siswa bingung 

kata pertama yang akan dituangkan, (6) siswa terbiasa menyalin tulisan dari 

buku maupun dari guru, serta (7) model pembelajaran dan media pembelajaran 

yang digunakan kurang tepat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masih banyak sekolah maupun guru yang belum 

menerapkan pembelajaran active learning.  

Peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran active learning 

yaitu writing in the here and now untuk merefleksikan pengalaman-

pengalaman yang telah mereka alami. Silbermen (2011:198) menyebutkan 

langkah-langkah pelaksanaan model tersebut meliputi (a) memilih jenis 

pengalaman yang diinginkan siswa, (b) meminta kepada siswa untuk 

merenungkan jenis pengalaman yang telah dipilih, (c) menyediakan kertas 

untuk menulis, (c) meminta siswa untuk menulis, (d) memberi waktu yang 

cukup, serta (d) mendiskusikan bersama-sama. Tujuan utama penggunaan 

model tersebut untuk memikirkan pengalaman yang mereka miliki serta 

menuangkan pengalaman tersebut dalam bentuk tulisan-tulisan. 

Menurut Aat (2010:1) model pembelajaran writing in the here and now 

merupakan salah satu model pembelajaran aktif yang dipilih peneliti dengan 

alasan yaitu (1) melatih dan mempertajam daya imajinasi siswa, (2) 

meningkatkan kreativitas siswa, (3) meningkatkan semangat dan kemampuan 

siswa dalam menulis, (4) meningkatkan pemahaman siswa terhadap pesan inti 

materi pelajaran, (5) menghubungkan materi pelajaran dengan realitas 

kehidupan. Model pembelajaran ini juga melatih siswa untuk aktif dalam 
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pembelajaran secara langsung dan terciptalah pembelajaran yang aktif, 

kreaftif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).  

Penggunaan model pembelajaran writing in the here and now, 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Sehingga siswa 

dengan mudah menyerap isi pelajaran yang disampaikan. Maka peneliti 

tertarik untuk menggunakan model pembelajaran tersebut dengan judul 

“Penggunaan Model Pembelajaran writing in the here and now Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Tentang Materi Menulis Siswa Kelas III SDN 

Ampeldento 2 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”.  

 
1.2 Fokus Masalah  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus masalah permasalahan ini 

adalah rendahnya hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas III 

di SDN Ampeldento 2 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sehingga 

peneliti menggunakan model pembelajaran writing in the here and now, 

karena model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

   
1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyelesaian yang dapat 

digunakan adalah penggunaan model pembelajaran writing in the here and 

now. Sehingga secara umum permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penggunaan model pembelajaran writing in the here and 

now dalam meningkatkan hasil belajar tentang materi menulis siswa kelas 

III SDN Ampeldento 2 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 
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2. Apakah dengan model pembelajaran writing in the here and now mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi menulis siswa kelas III 

SDN Ampeldento 2 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang? 

 
1.4 Tujuan Penelitian  

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan peneliti ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran writing in the here 

and now dalam meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi menulis 

siswa kelas III SDN Ampeldento 2 Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa tentang materi menulis 

siswa kelas III SDN Ampeldento 2 Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang setelah menggunakan model pembelajaran writing in the here and 

now.  

 
1.5 Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil dari pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan 

masukkan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Teoritis 

Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan temuan dalam penelitian ini 

dapat menjadi salah satu referensi, khususnya dalam rangka 

mengembangkan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD). 
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2. Praktis 

Sebagai alternatif untuk perbaikan dan peningkatan layanan dalam 

menangani proses belajar mengajar di kelas, dan untuk meningkatkan 

keprofesionalan guru sebagai personil kunci sekolah. 

 
1.6 Batasan Istilah  

1. Writing in the here and now (menulis pengalaman di sini dan saat ini) 

adalah sebuah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik 

dalam merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah mereka alami 

secara langsung (Silbermen 2011:198). 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Jihad 2008:14).  

3. Menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, dan tidak bersemuka dengan orang 

lain (Tim Dosen UMM 2010:3).  
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