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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

     Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling penting di kawasan republik 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh antara lain ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 

yang berbunyi “Kami putra-putri indonesia menjunjung bahasa persatuan, 

Bahasa Indonesia”. Pada Undang- Undang Dasar 1945, juga tercantum khusus di 

Bab XV pasal 36 yang berbunyi “Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia” 

(Rahayu, 2007:14). Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kedudukan dan 

fungsi Bahasa Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut akan 

dibicarakan dahulu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan 

fungsi bahasa adalah status relatif bahasa sebagai lambang nilai budaya yang 

dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang 

bersangkutan. Sedangkan fungsi suatu bahasa sehubungan dengan kedudukanya 

itu adalah nilai pemakaian yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa.  

     Dalam seminar Politik Bahasa Nasional, merumuskan kedudukan dan fungsi 

bahasa indonesia sebagai berikut (1) bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 

bahasa nasional, (2) bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas 

nasional, (3) bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat yang memungkinkan 

penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan 

bahasanya ke dalam kesatuan kebangsaan nasional, (4) bahasa Indonesia 

berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Kedudukan 

kedua dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara, hal ini sesuai dengan 
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ketentuan yang tertera dalam UUD 45 bab XV pasal 36, yang berbunyi: “Bahasa 

negara ialah bahasa Indonesia”. Ketentuan ini menyiratkan, sebagai bahasa 

negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. (1) bahasa resmi 

kenegaraan, (2) bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, (3) alat 

penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, (4) alat pengembangan 

kebudayaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Yamilah, 

1994: 6-7). 

     Sesuai dengan  fungsi di atas betapa pentingnya para anak didik dituntut 

kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai, karena bahasa Indonesia 

sanggup dan mampu mendukung budaya bangsa. Pada tingkat Sekolah Dasar  

Bahasa  Indonesia adalah salah  satu Mata Pelajaran yang  masuk dalam UASBN 

(Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional), sehingga Mata Pelajaran ini memang 

wajib untuk ditempuh peserta didik. 

       Bahasa Indonesia dalam kajianya mencakup empat keterampilan yaitu 

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

dua arah yang efektif untuk mengkomunikasikan  ide atau gagasannya 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 bisa dikatakan mudah, banyak 

orang lebih pandai dalam berbicara dari pada menulis. Hal ini dibuktikan dengan 
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ketika bercerita tentang sebuah peristiwa atau kejadian kebanyakan orang bisa 

hampir 2 jam atau  lebih bisa berbicara tanpa henti, tapi ketika diminta untuk 

menuangkan dalam bentuk tulisan maka kebanyakan akan mengalami kesulitan 

dalam hal ini. Fenomena ini terjadi di semua lini pendidikan mulai dari 

pendidikan dasar samapai 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. 

     Dari observasi yang dilakukan oleh penulis  pada tanggal 26 januari 2011 di 

SD Muhammadiyah 8 DAU, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia diketahui 

bahwa nilai siswa kelas IV pada tahun ajaran 2009-2010 untuk kemampuan 

menulis, terutatama pada materi menulis karangan  menunjukkan hasil yang 

kurang memuaskan. Dari 45 orang siswa hanya sekitar 20-25 siswa yang bisa 

mengarang dengan runtut dan dapat difahami oleh guru. Dari hasil observasi 

tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah tersebut guna 

meningkatkan kemampuan menulis karangan Bahasa Indonesia tahun ajaran 

2010-2011. 

     Dari hasil tes yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam  

menulis karangan di SD Muhammadiyah 8 DAU diketahui bahwa kemampuan 

siswa dalam menulis karangan tergolong masih rendah. Siswa belum mampu 

memenuhi indikator dalam menulis karangan yang meliputi,  kesatuan, kepaduan, 

keefektifan kalimat, ejaan dan tanda baca. Dari jumlah 20 siswa dalam kelas dan 

yang diambil nilainya 19 siswa karena 1 tidak masuk, diketahui 6 siswa (31,6%) 

memperoleh nilai 2, 5 siswa (26,3%) memperoleh nilai 3,6 siswa (31,6%) 
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memperoleh nilai 4,2 siswa (10,5%) memeperoleh nilai 5. Berdasarkan  nilai yang 

diperoleh siswa maka diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menulis 

karangan adalah rendah. 

     Kemampuan  siswa dalam  menulis karangan  rendah  karena, dalam kegiatan 

belajar mengajar guru hanya menjelaskan sedikit mengenai konsep mengarang 

dan itupun belum secara menyeluruh. Setelah materi guru meminta siswa untuk 

meneruskan  kata atau kalimat yang diberikan oleh guru  untuk membentuk suatu 

karangan sehingga daya nalar siswa terbatas, tidak hanya itu media pembelajaran  

yang digunakan pun tidak ada hanya memanfaatkan apa yang ada didalam kelas 

sehingga daya nalar dan imajinasi siswa kurang berkembang, padahal mengarang 

membutuhkan nalar dan imajinasi yang luas. 

     Melihat kondisi di atas maka, Peneliti melakukan tindakan  untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia dengan cara 

memanfaatkan media pembelajaran. Media pembelajaran 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, Kartika (2008). Oleh sebab itu media pembelajaran adalah suatu 

bagian yang integral dari proses pendidikan. 

     Media pembelajaran sangat bervariasai macamya. Di sini penulis mengambil 

media pembelajaran grafis berupa gambar sebagai media penunjang untuk 

meningkatkan  kemampuan  menulis karangan Bahasa Indonesia.  Media gambar 

merupakan coretan yang sengaja diwujudkan secara visual berbentuk dua dimensi 

sebagai curahan fikiran atau perasaan seseorang. 
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     Mengarang melalui media gambar merupakan satu teknik pengajaran menulis 

yang sangat dianjurkan oleh para ahli. Gambar yang kelihatan diam sebenarnya 

banyak berkata bagi mereka yang peka dan penuh imaginasi, karena pemilihan 

gambar harus tepat, menarik dan merangsang siswa. Di samping gambar atau seri 

gambar dapat pula diketengahkan diagram, grafik, skema, dan sejenisnya sebagai 

media untuk menulis suatu karangan. Mengarang melalui media gambar berarti 

melatih dan mempertajam daya imajinasi siswa. Dwi (2008) juga  

mengungkapkan  bahwa bentuk rangsang untuk menghasilkan bahasa 

tulis/berbicara dapat berupa gambar atau film. Gambar yang dimaksud adalah 

gambar-gambar yang membentuk rangkaian cerita ( gambar berseri). Media 

gambar berseri adalah sejumlah gambar di mana antara satu gambar dengan 

gambar yang lain saling berkaitan dan membentuk alur cerita tertentu.  

     Melihat gambar-gambar yang menarik siswa dapat berimajinasi tentang apa 

yang mereka lihat kemudian menceritakannya dalam bentuk tulisan. Siswa dapat 

merangkai potongan– potongan gagasan yang ada dalam pikiran menjadi bentuk 

kalimat yang runtut sehingga menghasilkan karangan yang baik dan melatih siswa 

dalam mengatur alur cerita. Selain itu, media gambar berseri dapat mengurangi 

rasa jenuh sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tujuan 

pembelajaran menulis, yaitu agar siswa mampu mengungkapkan gagasan, 

pendapat dan pengetahuan secara tertulis dan memiliki kegemaran menulis dapat 

diwujudkan. Dengan dasar ini peneliti mengambil judul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Karangan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Media 

GAMRI (Gambar Berseri) Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 8 DAU” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian  ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut.   

     “Bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis karangan menggunakan 

media Gambar Berseri siswa kelas IV  SD Muhammadiyah 8 DAU tahun ajaran 

2010-2011”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka, tujuan penelitian ini adalah: 

     “Untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan siswa kelas IV SD  

Muhammadiyah 8 DAU tahun ajaran 2010-2011”. 

1.4  Hipotesis Penelitian    

     Penggunaan media Gambar Berseri dapat  meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis karangan  siswa kelas IV SD Muhammadiyah 8 DAU tahun ajaran  

2010-2011. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap perkembangan pengajaran Bahasa Indonesia. Manfaat tersebut 

antara lain: 

1.5.1 Bagi Peneliti/ guru 

a. Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

keterampilan menulis. 

b. Dapat memberi solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran menulis  

c. karangan melalui media gambar, khususya gambar berseri. 

1.5.2 Bagi Siswa 

     Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia sehingga  

memperoleh prestasi seoptimal mungkin. 

1.5.3 Bagi Sekolah    

      Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap bidang studi Bahasa Indonesia 

khususnya dalam  menentukan penelitian  kemampuan menulis karangan. 

 

1.6 Batasan Masalah 

 Kemampuan menulis karangan 

      Untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan diperlukan kemampuan 

menulis karangan di Sekolah Dasar yang meliputi: kesatuan, kepaduan, ejaan 

(penggunaan huruf besar, kata sambung), dan tanda baca. 
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1.7  Definisi Operasional 

a. Gambar berseri adalah sejumlah gambar di mana antara satu gambar dengan 

gambar yang lain saling berkaitan dan membentuk alur cerita tertentu. 

b. Gambar adalah coretan yang sengaja diwujudkan secara visual berbentuk dua 

dimensi sebagai curahan fikiran atau perasaan seseorang 

c. Menulis adalah bentuk komunikasi dua arah yang efektif untuk 

mengkomunikasikan  ide atau gagasannya meskipun tidak bertatapan secara 

langsung dengan lawan bicara 

d. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              


