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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menulis merupakan kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan, dengan 

tulis menulis juga dapat diartikan sebagai cara berkomunikasi dengan 

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara 

tertulis. Roekhan (1991:28-29) mengungkapkan pengertian menulis dalam 4 hal 

yaitu (1) mencipta (menulis) menuntut seseorang melahirkan idenya dalam bentuk 

tulis, (2) mengarang (menulis) merangsang kreativitas karena dalam menulis 

selalu terjadi perubahan, penambahan, atau pengurangan, (3) mengarang 

(menulis) berarti mengabadikan ide, dengan terabadikannya sebuah ide akan 

merangsang lahirnya ide-ide berikutnya, semakin sering seseorang menulis, 

semakin banyak ide yang dilahirkannya, (4) mengarang (menulis) dapat 

mematangkan ide, seseorang tidak mau menulis idenya sebelum ide itu dianggap 

matang atau siap ditulis. Hal ini yang mendorong kreativitas seseorang. 

Tujuan dari pembelajaran menulis adalah melatih siswa untuk dapat 

mengembangkan kreatifitas dan daya imajinasi yang dimilikinya dalam tulisan. 

Siswa kelas III berada pada usia dimana mereka memiliki pemikiran yang kreatif. 

Jika pemikiran kreatif tersebut diolah dengan baik, maka akan dihasilkan ide-ide 

yang cemerlang.  

Saat ini, pembelajaran menulis dikalangan Sekolah Dasar dilaksanakan 

dengan berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Standar 
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kompetensi (SK) bahan kajian bahasa Indonesia aspek menulis adalah menulis 

secara efektif dan efisien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks. Standar 

Kompetensi tersebut masih dipilah-pilah berdasarkan kelas karena kemampuan 

menulis di Sekolah Dasar dibedakan pada setiap kelasnya. 

Di dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) kelas 3 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Betro, pembelajaran cerita diajarkan dalam 4 standar 

kompetensi yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Pada 

Standar Kompetensi (SK) menulis adalah mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi dalam karangan sederhana dan puisi. Pada aspek menulis untuk menulis 

paragraf kompetensi dasarnya (KD) adalah Menulis karangan sederhana 

berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik (BSNP, 2006). 

Pada kegiatan awal observasi dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2011, 

peneliti mengamati pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di dalam 

kelas. Kondisi ruang kelas 3 terbilang nyaman dan banyak hiasan yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar dalam kelas, penataan tempat duduk dalam 

kelas dibuat berkelompok yaitu 1 kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing 

anggota kelompok memiliki kemampuan berfikir yang tidak sama, dengan alasan 

tersebut diharapkan siswa yang lebih pandai dapat membantu teman yang kurang 

pandai dalam memahami materi pelajaran.  

Dalam pembelajaran menulis karangan sederhana selama ini guru 

menggunakan gambar berseri yang tidak memiliki narasi yang jelas dalam tiap 

gambarnya, sehingga siswa hanya menebak-nebak saja apa yang ada pada gambar 
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tanpa tahu cerita yang sesungguhnya dari gambar tersebut. Guru tidak 

menjelaskan secara jelas mengenai proses pembelajaran, hanya menunjukan 

gambar dan mengajak siswa untuk langsung membuat karangan dari gambar 

tersebut dengan cara selalu dalam bimbingan guru. Situasi pembelajaran bahasa 

Indonesia seperti itu membuat siswa sulit untuk menangkap inti dari materi 

pelajaran. Hal ini menyebabkan siswa lebih sering untuk diajak berpikir secara 

abstrak. Situasi ini yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Pada saat melakukan tahap observasi tersebut peneliti juga melakukan tes 

pratindakan kepada siswa tentang menulis karangan sederhana dengan 

menggunakan media gambar berseri yang selama ini dipakai oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran. Siswa diberikan waktu selama 60 menit untuk menulis 

karangan sederhana. Beberapa siswa mengalami kesulitan untuk mulai menulis. 

Sebagian siswa masih bertanya terus pada gurunya dan siswa yang lain cenderung 

berpikir lama untuk menulis karangan sederhana.  

Dari data yang telah diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata 

kemampuan awal siswa dalam menulis karangan sederhana adalah 59. Padahal  

ketuntasan belajar berdasarkan KKM diperoleh jika siswa mendapat nilai minimal 

65%, penetapan nilai tersebut disesuaikan dengan kemampuan siswa di 

lingkungan sekolah SD Negeri Betro. Berdasarkan penilaian tahap pretest terdapat 

18 peserta didik yang belum mencapai KKM dan 12 peserta didik yang telah 

mencapai KKM. Dari data yang diperoleh guru dan peneliti maka diperlukan 
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tindakan yang tepat untuk dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 

sederhana siswa.  

 Pembelajaran menulis karangan sederhana penting bagi siswa sekolah 

dasar karena karangan sederhana merupakan sarana untuk berimajinasi dan 

menuangkan pikiran serta perasaan. Kemampuan menulis karangan sederhana 

yang dimiliki siswa tidaklah sama. Ada siswa yang memiliki kemampuan menulis 

karangan dengan baik dan ada siswa yang belum memiliki kemampuan menulis 

karangan dengan baik. Kondisi ini ditunjang dengan rendahnya minat siswa dalam 

menulis. 

Pada penelitian ini, penulis memvariasikan pembelajaran menyusun 

karangan dengan menggunakan media komik. Penggunaan komik dianggap lebih 

bisa memancing dan mengembangkan imajinasi siswa dalam menghasilkan ide 

untuk membuat cerita (karangan). Indikator yang digunakan adalah menyusun 

karangan sesuai dengan komik atau urutan gambar menjadi karangan dengan 

tokoh-tokohnya sehingga menjadi karangan yang padu dan utuh. 

Melalui pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menyusun cerita 

berdasarkan gambar dengan urutan yang sesuai, alur yang jelas juga imajinasi 

dapat berkembang luas sehingga dalam pembelajaran ini siswa harus melihat 

gambar. Dengan adanya gambar siswa diharapkan mampu menyusun cerita tanpa 

merasa bosan saat pembelajaran berlangsung dan siswa termotivasi dalam proses 

pembelajaran karena diharapkan siswa tertarik mengembangkan isi cerita sesuai 

dengan keinginannya dengan menggunakan media gambar. 
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Pada standar kompetensi menulis siswa SD kelas III, penulis memiliki 

beberapa indikator yang harus dicapai dalam BSNP 2006 adalah, (1) siswa dapat 

menangkap urutan gambar seri yang terdapat dalam komik, (2) siswa dapat 

membuat kalimat sesuai dengan maksud gambar dengan menggunakan pilihan 

kata yang tepat, dan menyusunnya menjadi cerita berdasarkan rangkaian gambar 

seri dalam komik, dan (3) siswa dapat menyusun sebuah cerita dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan, huruf capital, tanda titik, penulisan 

paragraf,serta penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Mengingat 

kompetensi dasar dari pembelajaran menulis pada kelas III adalah menulis 

karangan sederhana berdasarkan gambar berseri menggunakan pilihan kata dan 

kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf capital, dan 

tanda titk, maka diperlukan media berupa komik yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan sederhana. Pemberian 

media komik diharapkan dapat meningkatkan dan mengarahkan kemampuan 

siswa dalam menulis karangan sederhana. 

 Peneliti menggunakan media komik sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan sederhana siswa kelas III SDN 

Betro, Sedati-Sidoarjo. Komik memiliki pengertian sebagai gambar berseri 

berurutan yang membentuk sebuah cerita yang dalam penceritaannya atau 

pengungkapan gambar yang digunakan lebih detail daripada gambar berseri. 

Sebenarnya gambar berseri adalah bagian dari komik yang memiliki Closure 

(McCloud, 2009:4), yaitu pemenggalan ruang dan waktu yang cukup tajam antara 

panel yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada komik, penggambaran antar 
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panel cukup jelas dan berurutan disamping ada narasi yang memperjelas gambar, 

sehingga dapat mempermudah siswa untuk memahami cerita dalam komik yang 

dibaca, dan mengembangkannya menjadi sebuah cerita yang utuh dan padu. 

 Tujuan penggunaan komik sebagai media pembelajaran, dalam pengajaran 

menulis karangan sederhana adalah untuk, (1) memperjelas pengertian siswa,  

(2) memudahkan siswa berimajinasi tentang kejadian yang terdapat dalam gambar 

komik dan kemudian menuliskan dalam bentuk cerpen, serta (3) membantu siswa 

mengurutkan kejadian yang diangkat dalam cerpen berdasarkan gambar, serta 

narasi yang menyertainya (Sulistiyowati, 2005). 

 Komik merupakan bacaan yang digemari oleh siswa SDN Betro-Sidoarjo, 

maka manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan komik sebagai media 

pembelajaran dalam pengajaran menulis karangan sederhana adalah sebagai 

berikut, (1) siswa menjadi mudah memahami isi gambar, (2) siswa menjadi 

mudah mengembangkan cerita berdasarkan gambar, (3) siswa menjadi mudah 

menyusun cerita berdasarkan urutan waktu yang terdapat dalam komik, dan  

(4) meningkatkan motivasi belajar dan menambah kegembiraan. Dari berbagai 

manfaat ini, media komik dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran, terkhusus pembelajaran menulis cerpen. 

 Penelitian tentang komik sebagai media pembelajaran sudah pernah 

dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian mengenai penggunaan komik sebagai 

peningkatan kemampuan menulis siswa kelas III SDN Sumberejo II Tuban, oleh 

Yuyun Sulistiowati (2005) Universitas Negeri Malang. Dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa pada aspek pratindakan dengan total presentase rata-rata 
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kemampuan siswa dari 34,57% meningkat menjadi 45,5% pada siklus I, 71% pada 

siklus II, dan meningkat menjadi 91% pada siklus III. Jadi kemampuan menulis 

karangan siswa mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap siklus 

tindakan yang dilaksanakan. Pada penelitian tersebut Yuyun menggunakan istilah 

cerpen yang lebih rumit proses penulisan juga segi kebahasaannya pada judul 

skripsinya, sedangkan Standar Kompetensi untuk mata pelajaran menulis di kelas 

III seharusnya adalah karangan sederhana yang proses penulisan dan bahasanya 

masih sederhana. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan istilah 

karangan sederhana agar sesuai dengan Standar Kompetensi dan kemampuan pada 

siswa. Gambar komik yang digunakan oleh Yuyun merupakan komik yang 

diambil dari internet atau majalah sehingga terkadang tidak sesuai dengan tema 

untuk pelajaran menulis karangan sederhana siswa kelas III. Sedangkan pada 

penelitian ini peneliti menggunakan komik yang dikonsep dan dibuat oleh peneliti 

sehingga dapat disesuaikan dengan tema yang akan dibahas untuk materi menulis 

karangan sederhana siswa. 

 Media gambar berseri dalam komik lebih efektif digunakan daripada 

gambar sederhana. Peneliti lebih memilih menggunakan komik sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan sederhana di 

SDN Betro Kabupaten Sidoarjo ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga 

perlu adanya penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan media komik dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan sederhana siswa. Berdasarkan latar 

belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

dengan judul  “Peningkatan Hasil Pembelajaran Menulis Karangan Sederhana 
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Siswa Kelas III SD Negeri Betro Kabupaten Sidoarjo dengan Menggunakan 

Media Komik”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

 Mengingat keterbatasan waktu, pertimbangan biaya maupun keefektifan 

strategi yang akan digunakan peneliti, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut. 

1) Penelitian hanya dilakukan di SDN Betro kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo. Hal ini dilakukan karena pengalaman peneliti melakukan penelitian 

tindakan kelas di sekolah tersebut dan SDN Betro merupakan salah satu 

Sekolah dasar unggulan di Kecamatan Sedati. 

2) Penelitian hanya dilakukan dikelas III Sekolah Dasar (SD), karena kompetensi 

tentang pengajaran menulis karangan sederhana hanya muncul di kelas III 

tepatnya semester II.  

3) Penelitian hanya difokuskan pada kegiatan menulis karangan khususnya 

menulis karangan sederhana. hal tersebut sesuai dengan kompetensi yang 

terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Siswa 

dapat dikatakan tuntas apabila nilai yang diperoleh ≥ 65%.  

4) Penelitian tentang menulis karangan sederhana ini menggunakan konsep 

media komik yang dibuat oleh peneliti sendiri disesuaikan dengan tema dari 

materi pelajaran siswa. 

5) Penelitian mengukur peningkatan hasil pembelajaran menulis karangan 

sederhana pada siswa kelas III SD berdasarkan rangkaian gambar komik 

secara urut sehingga menjadi karangan yang utuh, memadukan hubungan 
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antar kalimat menjadi karangan yang padu dengan menggunakan kata 

sambung yang sesuai, menggunaan tanda baca secara benar dalam karangan. 

Penelitian ini menggunakan siswa kelas III, hal ini didasarkan pada alasan 

bahwa pembelajaran menulis karangan sederhana hanya muncul pada kelas III. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Bagaimanakan pelaksanaan dalam peningkatan hasil pembelajaran menulis 

dengan menggunakan media komik  untuk meningkatkan kemampuan 

menulis karangan sederhana siswa kelas III SDN Betro? 

2)  Bagaimanakan peningkatan hasil pembelajaran menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan media komik bagi siswa kelas III SDN 

Betro? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1) Mendeskripsikan pelaksanaan dalam peningkatan hasil pembelajaran 

menulis dengan menggunakan media komik  untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karangan sederhana siswa kelas III SDN Betro. 
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2) Mendeskripsikan peningkatan hasil pembelajaran menulis karangan 

sederhana dengan menggunakan media komik bagi siswa kelas III SDN 

Betro. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

penelitian kelas. Terutama bidang kajian media pembelajaran. Inovasi 

pengorganisasian bahan ajar yang berupa media pembelajaran berupa komik.  

Penelitian diharapkan mampu menambah keragaman alat peningkatan mutu 

pendidikan. Yang lebih penting lainnya sebuah kajian ilmiah, penulis berharap 

hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan dan secara 

khusus bagi pengembangan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, yaitu 

bagi peneliti, peneliti lain, guru, dan siswa. 

1) Manfaat praktis bagi peneliti, yakni menambah pengetahuan dan keterampilan 

dalam bidang pendidikan, sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 

bagi peneliti apabila akan melakukan penelitian lanjutan. 

2) Manfaat praktis bagi peneliti lain adalah sebagai bahan rujukan dalam 

penelitian-penelitian lain yang mendalam. 

3) Manfaat praktis bagi masyarakat yang luas dan dunia pendidikan adalah 

memberikan inovasi baru dalam dunia pendidikan. 
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4) Manfaat bagi siswa sebagai alternatif pembelajaran menulis karangan 

sederhana dalam rangka perbaikan pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

1.6 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dijelaskan definisi 

operasional yang dapat membantu pemahaman pembaca dalam membaca hasil 

penelitian ini. 

1) Kemampuan menulis adalah kesanggupan seseorang dalam mengungkapkan 

gagasannya secara tidak langsung, tidak secara tatapmuka dengan orang lain 

(Tarigan, 1986:3) 

2) Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang (Tarigan, 

1986:21) 

3) Karangan sederhana adalah hasil kegiatan menuangkan ide, gagasan, perasaan 

atau informasi yang cara pengungkapannya masih sederhana, baik dari 

pemilihan tema, penggunaan kalimat, pilihan kata maupun cara 

pengembangannya (BSNP, 2006). 

4) Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsang untuk belajar dengan segala alat lahir yang dapat 

menyajikan pesan, media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat dilihat, 

didengar dan dibaca. media merupakan alat, metode dan teknik yang 
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digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi interaksi antara 

guru dengan siswa dalam proses pembelajaran (Hamalik 1994:12) 

5) Komik adalah gambar-gambar serta lambang-lambang lain yang 

terjukstaposisi dalam turutan tertentu, untuk menyampaiakan informasi 

dan/atau mencapai tanggapan estetis pembacanya (McCloud, 2001:20) 


