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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri

atas beranekaragam suku bangsa. Selain itu, Bahasa Indonesia digunakan oleh

Bangsa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa Indonesia itu

sangat penting untuk diterapkan kepada anak sedini mungkin, sehingga Bahasa

Indonesia harus diajarkan kepada siswa sejak siswa tingkatan Sekolah Dasar (SD).

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib di tingkat Sekolah

Dasar (SD). Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata

pelajaran yang masuk ke dalam UAN (Ujian Akhir Nasional) di tingkatan Sekolah

Dasar (SD).

Mudiono (2010:117) mengungkapkan pembelajaran Bahasa Indonesia

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam Bahasa

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Agar

dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang perlu belajar cara berbahasa yang

baik dan benar sedini mungkin.

Pembelajaran Bahasa Indonesia mencangkup empat keterampilan dasar

yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Pada hakikatnya

pembelajaran Bahasa Indonesia tujuannya supaya siswa dapat menggunakan

semua keterampilan berbahasa mulai dari mendengarkan sampai dengan menulis

dengan baik dan benar. Dengan melakukan hal mendengarkan, berbicara, dan
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membaca siswa juga harus dapat menuangkan apa yang ditangkapnya ke dalam

bentuk tulisan dengan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang

benar.

Salah satu keterampilan yang kebanyakan orang merasa kesulitan adalah

keterampilan menulis. Menulis adalah bentuk komunikasi yang mengungkapkan

suatu gagasan atau pendapat seseorang ke dalam bentuk tulisan. Kebanyakan

orang bisa bercerita pengalamannya hingga berjam-jam. Akan tetapi, jika disuruh

menuangkan cerita pengalamannya tersebut ke dalam bentuk tulisan, maka

mereka sering merasa kesulitan. Oleh karena itu, kegiatan menulis harus

ditanamkan sejak dini khususnya di Sekolah Dasar.

Menurut Zuchdi (dalam Muslich, 2009:119) pengajaran menulis baik di

Sekolah Dasar maupun di jenjang yang lebih tinggi pada hakikatnya merupakan

pengajaran yang aktif produktif, yaitu menghasilkan (menghasilkan pesan), yang

hasilnya nanti berupa tulisan. Pengajaran menulis ini dapat meningkatkan

pengembangan kecerdasan siswa, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas,

serta menumbuhkan keberanian dan mendorong kemauan dan kemampuan

mengumpulkan informasi (Akhadiah dalam Muslich, 2009).

Salah satu kegiatan menulis yang harus diajarkan kepada siswa Sekolah

Dasar yaitu menyusun paragraf. Paragraf juga bisa disebut dengan alinea. Paragraf

yang diajarkan pada siswa Sekolah Dasar khususnya siswa kelas III, yaitu sebuah

paragraf yang mengandung unsur kesatuan dan kepaduan. Paragraf yang

mengandung unsur kesatuan adalah paragraf yang di dalamnya terdapat satu

gagasan pokok. Gagasan itu kemudian diperinci atau dikembangkan lebih jauh ke

dalam kalimat-kalimat berikutnya. Atau dengan kata lain, kalimat-kalimat lain
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dalam alenia itu hanya berfungsi untuk memperinci lebih jauh gagasan utama tadi.

Perincian itu disusun sedemikian rupa sehingga hubungan antara suatu kalimat

dengan kalimat lainnya merupakan kesatuan yang bulat untuk memperinci

gagasan utama tadi (Keraf, 2004:76).

Selanjutnya, paragraf yang mengandung unsur kepaduan yaitu apabila

antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya saling berhubungan dan dapat

membina alenia itu menjadi lebih baik. Sehingga pembaca akan dengan mudah

untuk mengikuti jalan pikiran penulis, tanpa merasa bahwa ada sesuatu yang

menghambat atau semacam jurang yang memisahkan sebuah kalimat dengan

kalimat lainnya, tidak terasa loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan

(Keraf, 2004:84).

Berdasarkan dari hasil observasi, nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia

kelas III di SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang khususnya

mengenai menyusun paragraf masih tergolong sangat rendah. Hal ini dapat

dibuktikan dari hasil wawancara dengan guru kelas III (yang merangkap sebagai

guru Bahasa Indonesia di kelas III) di SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir,

Kabupaten Malang bahwa siswa kelas III yang berjumlah 28 siswa terdiri dari 16

siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan, sekitar 25% siswa (7 siswa) sudah tuntas

dalam menyusun paragraf, sedangkan 75% siswa (21 siswa) belum tuntas dalam

menyusun paragraf.

Hal ini disebabkan dalam menyusun paragraf, guru tersebut belum

memanfaatkan bahan pembelajaran secara maksimal kepada siswa. Dalam

pelajaran menyusun paragraf, guru hanya menyediakan 5 sampai 6 kalimat kepada

siswa, kemudian siswa diminta untuk menyusun atau merangkai kalimat tersebut
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menjadi sebuah paragraf yang padu. Kebanyakan siswa merasa kesulitan untuk

menyusun kalimat demi kalimat menjadi paragraf yang padu. Siswa juga

mengalami kesalahan dalam penggunaan huruf besar dan kecil, serta kesalahan

dalam penggunaan tanda baca. Selain itu, guru juga hanya berpedoman pada buku

paket atau buku pedoman siswa saja. Hal ini membuat pelajaran menjadi tidak

efektif, karena guru kurang mengembangkan imajinasi siswa dalam menyusun

paragraf.

Peneliti melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan kemampuan siswa

kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dalam

menyusun paragraf dengan memanfaatkan atau menggunakan media

pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar

penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran (Siddiq, 2008:1.36).

Media pembelajaran tersebut mempunyai banyak variasi ataberu jenis. Peneliti

menggunakan media piramida cerita kepada siswa dalam menyusun paragraf.

Media piramida cerita tergolong ke dalam media pembelajaran grafis, karena

media piramida cerita terdiri atas gambar-gambar yang disusun dalam bentuk

piramida.

Tujuan dari media piramida cerita yaitu untuk melatih imajinasi dan daya

nalar dalam diri siswa untuk menyusun paragraf. Imajinasi dan daya nalar tersebut

dapat muncul setelah siswa melihat gambar di piramida cerita, siswa dapat

berimajinasi/membayangkan keadaan yang terdapat pada gambar kemudian

mengembangkan dan menuangkannya ke dalam bentuk paragraf. Dengan kegiatan

menyusun paragraf, maka siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan

imajinasi dan daya nalarnya dengan melihat gambar yang ada di piramida
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tersebut. Selain itu, piramida cerita juga bertujuan supaya siswa tidak merasa

jenuh saat proses belajar mengajar berlangsung karena media tersebut terdiri dari

gambar-gambar dan warna yang bervariasi sehingga dapat menarik perhatian

siswa. Dengan bantuan piramida cerita ini siswa memiliki kemampuan dalam

menyusun paragraf yang runtut mulai dari awal hingga akhir cerita.

Langkah kerja dalam penggunaan media piramida cerita di dalam proses

pembelajaran yaitu guru membentuk siswa menjadi 7 kelompok, kemudian guru

membagikan beberapa gambar secara acak kepada setiap kelompok. Siswa secara

berkelompok diminta untuk mengurutkan dan menempelkan gambar beserta

nomer urut gambar yang diberikan oleh guru di piramida yang tersedia. Secara

individu, siswa diminta untuk memerhatikan secara seksama potongan gambar

yang telah urut yang tertempel di piramida tersebut. Selanjutnya, siswa diminta

untuk menyusun paragraf sesuai dengan gambar yang telah tertempel di piramida.

Setelah itu, beberapa siswa diminta untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan

kelas dengan dibimbing oleh guru.

Siswa dikatakan mampu dalam menyusun paragraf dengan menggunakan

media piramida cerita, jika siswa memerhatikan aspek kesatuan dan kepaduan

antar kalimat. Selain itu, nilai dalam menyusun paragraf tersebut telah memenuhi

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 70. Oleh karena itu, peneliti

menggunakan media piramida cerita yang bertujuan untuk membantu siswa dalam

mendeskripsikan gambar yang berada di piramida tersebut. Kegiatan ini

membutuhkan konsentrasi yang tajam untuk dapat mengembangkan imajinasi dan

daya nalarnya dalam menyusun atau menulis paragraf.
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Hal ini harus dilatih kepada siswa sejak dini yaitu sejak siswa duduk di

bangku Sekolah Dasar. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Penggunaan

Media Piramida Cerita untuk Meningkatkan Kemampuan Menyusun Paragraf

Siswa Kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan masalah di atas bahwa siswa mengalami kesulitan dalam

menyusun paragraf, sehingga penelitian ini difokuskan pada upaya untuk

mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan menyusun

paragraf pada siswa kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten

Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam kegiatan

penelitian ini adalah :

a) Bagaimana penggunaan media piramida cerita dalam menyusun paragraf

siswa kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

b) Bagaimana peningkatan kemampuan menyusun paragraf siswa kelas III SDN

Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang setelah menggunakan

media piramida cerita?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
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a) Untuk mengetahui penggunaan media piramida cerita dalam menyusun

paragraf siswa kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten

Malang.

b) Untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan menyusun paragraf pada

siswa kelas III SDN Bedalisodo 03 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang

setelah menggunakan media piramida cerita.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

       Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual

terutama terhadap kemampuan siswa dalam menyusun paragraf dengan

menggunakan media piramida cerita. Media piramida cerita digunakan oleh

peneliti dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam

menyusun paragraf karena siswa masih merasa kesulitan untuk memadukan

antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Selain itu, media

piramida cerita juga membantu siswa dalam mengembangkan imajinasi dan

daya nalarnya dalam menyusun atau membuat paragraf.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi guru/pengamat

1. Membantu guru untuk menentukan desain pembelajaran yang kreatif

sehingga dapat membuat siswa merasa tidak bosan dan menunjang

keberhasilan dalam proses pembelajaran.

2. Memberikan pemahaman bagaimana cara menyusun paragraf dengan

bantuan media piramida cerita.
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b. Manfaat bagi siswa

1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar menyusun paragraf

melalui media piramida cerita.

2. Mengenalkan kepada siswa mengenai pembelajaran yang efektif dan

menarik.

c. Manfaat bagi sekolah

1. Memberikan inovasi pembelajaran untuk guru di lingkungan sekolah.

2. Mengetahui kemampuan siswa khususnya dalam menyusun paragraf.

F. Batasan Istilah

a. Penggunaan media piramida cerita dapat menarik perhatian siswa karena

terdiri atas gambar-gambar dan dapat memotivasi siswa dalam menyusun

paragraf.

b. Kemampuan adalah kesanggupan. (Marsam, 1983:172). Kemampuan yang

dimaksud di sini adalah kesanggupan siswa dalam menyusun paragraf dengan

bantuan sebuah media piramida cerita berdasarkan aspek-aspek, yaitu

kesatuan dan kepaduan.

c. Menulis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan gagasan

atau ide ke dalam bentuk tulisan, sehingga apa yang akan disampaikan penulis

melalui tulisannya dapat sampai kepada pembaca. (Mudiono, 2010:67).

d. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang

tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara

lengkap, utuh, dan padu. (Mansurudin, 2010:125).

e. Media piramida cerita yaitu suatu media yang terdiri dari empat buah gambar

yang menceritakan suatu kejadian/peristiwa yang terbentuk dari bangun
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piramida. Media piramida cerita ini seperti gambar berseri yaitu tersusun atas

gambar-gambar yang membentuk rangkaian cerita, akan tetapi gambar-

gambar tersebut berbentuk segitiga sama sisi yang disusun dalam bentuk

piramida. Media ini digunakan untuk membantu siswa dalam menyusun

paragraf.


