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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bahasa merupakan media komunikasi yang paling efektif. Sebagai 

penyalur perasaan, gagasan, emosi, dan informasi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan mampu membantu siswa dalam mengenali dirinya sendiri, mengenali 

budayanya, dan membantu siswa dalam mengemukakan gagasan atau 

perasaannya. Kemampuan berbahasa mencakup empat aspek penting,  yaitu 

(1) keterampilan mendengar, (2) keterampilan berbicara, (3) keterampilan 

membaca, dan (4) keterampilan menulis.  

Ketrampilan menulis membutuhkan pengetahuan yang lebih banyak di 

bandingkan dengan ketiga ketrampilan bahasa lain, yaitu pengetahuaan tentang 

aturan-aturan tata tulis yang ada, yaitu system ejaan, dan pemeliharaan kata 

(diksi), tata bahasa, kelogisan, serta keserasian atau kesesuaian bahasa kita dengan 

pembaca. Jika terjadi ketidaktepatan dalam menyampaikan informasi, maka akan 

terjadi komunikasi yang salah. Akibatnya komunikasi tidak bisa terjalin dengan 

baik. Oleh karena itu ketrampilan menulis harus terus menerus di pelajari, agar 

dapat melakukan komunikasi tulis yang baik. 

Morseli (dalam Puji 2003) juga menyatakan bahwa menulis merupakan 

keterampilan berbahasa yang produktif, karena penulis harus trampil 

menggunakan  (bahasa Indonesia) kemampuan menulis harus dilandasi dengan 

berbagai komponen kebahasaan, seperti penguasaan kosakata, penguasaan 
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kalimat, penguasaan ejaan, dan tanda baca. Dalam kegiatan menulis, penulis harus 

terampil memanfaatkan grafologi, struktur kalimat, dan kosakata.  

Menulis sebagai salah satu bentuk peristiwa komunikasi pada hakikatnya 

adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan dan kemampuan, 

serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian "mengirimkannya" kepada orang 

lain (Liliyana dalam Sufanti, 2006: 8). Menulis memerlukan perencanaan setiap 

seseorang menulis atau akan menulis karangan ia harus mempunyai perencanaan 

penulisan. Hasil dari proses penulisan yang dilakukan oleh siswa adalah sebagai 

tolak ukur penilaian guru mengenai bentuk kreativitas yang dimiliki siswa. Tujuan 

yang diharapkan dalam pembelajaran menulis adalah agar siswa mampu 

mengungkapkan gagasan, pendapat dan pengetahuan secara tertulis serta memiliki 

kegemaran menulis (Depdikbud dalam Kosim, 2007: 3).  

 

 

Sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti diketahui  bahwa 

ketrampilan menulis siswa kelas II di SDN Girimoyo 3 Karangploso Kabupaten 

Malang masih rendah. Dari 44 siswa yang terdapat di SDN Girimoyo 3 

52%
44%

4%

Diagram ketrampilan menulis siswa
Penyusunan kalimat dengan 
memperhatikan tanda baca 
dan huruf capital yang tepat 

Menulis  tetapi tidak 
memperhatikan tanda baca 
dan huruf capital

Kesulitan menyusun kalimat 
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Karangploso, siswa yang mampu menulis karangan dengan mengungkapkan 

gagasan serta penyusunan kalimat dengan memperhatikan tanda baca dan huruf 

capital yang tepat 52% , Siswa yang mampu menulis karangan tetapi tidak 

memperhatikan tanda baca dan huruf capital 44% dan siswa yang kesulitan 

menyusun kalimat 4% . Untuk meningkatkan ketrampilan menulis siswa harus 

mampu untuk menggungkapkan gagasan, menyusun kalimat dengan benar, 

memilih kata yang tepat dan  memperhatikan tanda baca dan juga penulisan huruf 

capital. 

Tabel 1.1 Ketuntasan Hasil Belajar 

Ketuntasan 
Pra Siklus 

Jumlah siswa Persentase(%) 

Tuntas 23 52% 

Tidak tuntas 21 48% 

Jumlah 44 100% 

 

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa ketuntasan kelas masih mencapai 52% 

hal tersebut dikarenakan dalam proses pembelajaran guru tidak  diberdaya 

gunakan alat serta sumber belajar yang optimal. Selain itu didalam kelas sering 

terjadi kegaduhan, hal ini terjadi karena  banyaknya siswa di dalam kelas (44 

siswa), sehingga di dalam kelas  guru juga mengalami kesulitan dalam 

mengkoodinir kelas tersebut apalagi guru memberi pelajaran dikelas hanya 

menggunakan metode ceramah dan penugasan.  Proses pembelajaran yang 
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demikian sudah tentu kurang menarik bagi siswa karena hanya menempatkannya 

sebagai objek saja, bukan sebagai subjek. 

Diantara media pembelajaran, media kartu kata bergambar bukanlah media 

yang baru bagi pendidikan. Menurut Sudjana (2001 :12) tentang bagaimana siswa 

belajar melalui gambar-gambar adalah sebagai berikut a) Ilustrasi gambar 

merupakan perangkat tingkat abstrak yang dapat ditafsirkan berdasarkan 

pengalaman dimasa lalu, melalui penafsiran kata-kata. b) Ilustrasi gambar 

merupakan perangkat pengajaran yang dapat menarik minat belajar siswa secara 

efektif. c) Ilustrasi gambar membantu para siswa membaca buku pelajaran 

terutama dalam penafsiran dan mengingat-ingat materi teks yang menyertainya.  

d) Dalam booklet, pada umumnya anak-anak lebih menyukai setengah atau 1 

halaman penuh bergambar disertai beberapa petunjuk yang jelas. e) Ilustrasi 

gambar isinya harus dikaitkan dengan kehidupan nyata, agar minat para siswa 

menjadi efektif. f) Ilustrasi gambar isinya hendaknya ditata sedemikian rupa 

sehingga tidak bertentangan dengan gerakan mata pengamat dan bagian-bagian 

yang paling penting dari ilustrasi itu harus dipusatkan pada bagian sebelah kiri 

atas medan gambar.  

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti memandang perlu 

untuk menerapkan  pemanfaatan  media pembelajaran atau  alat  peraga  di  SD  

Negeri  Girimoyo 3 Karangploso Kabupaten Malang. Diantaranya yaitu media 

kartu kata bergambar yang dapat membantu siswa untuk menggungkapkan 

gagasan dalam bentuk kalimat dan memperhatikan tanda baca juga penulisan 

huruf capitalnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan 

yang perlu di rumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan media kartu kata bergambar dapat meningkatkan 

keterampilan menulis siswa kelas II SDN Girimoyo 3 Karangploso Kabupaten 

Malang? 

2. Bagaimana implementasi media kartu kata bergambar dalam upaya 

meningkatkan keterampilan siswa kelas II SDN Girimoyo 3 Karangploso 

Kabupaten Malang ? 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang sebanarnya masih harus diuji. Dalam penelitian hipotesis sebagai 

berikut:  

Jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media kartu kata 

bergambar, maka dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas II SD 

Negeri Girimoyo 3 Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun Ajaran 

2010/2011. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas II SDN Girimoyo 3 

Karangploso Kabupaten Malang dengan menggunakan media kartu kata 

bergambar. 

2. Untuk mengetahui implementasi media kartu kata bergambar dalam 

meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas II SDN Girimoyo 3 

Karangploso Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

meningkatkan pemahaman terutama hasil belajar  pada siswa. Dan juga 

sebagai tambahan referensi di bidang pendidikan, khususnya media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

2. Manfaat secara Praktis 

Hasil penelitian ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dalam 

pendidikan: 

a. Bagi guru  

 Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. 

Dengan meningkatnya kemampuan tersebut guru dapat 

memberikan inovasi-inovasi pembelajaran.  

 Dapat memberikan masukan kepada guru untuk selalu 

menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik. Hal 
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itu dapat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan pendidikan yang 

diinginkan.  

b. Bagi siswa 

 Dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa, sehingga hasil 

belajar siswa dapat meningkat.  

 Melatih dan membiasakan siswa untuk terampil  menulis  

c. Bagi peneliti 

 Dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

serta menemukan pemecahan masalahnya. 

 Memberikan masukan tentang manajemen guru dalam mengelola 

proses pembelajaran (khususnya dalam penggunaan media ataupun 

metode yang tepat) agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal.  

 Memberikan sumbangsih pemikiran pada guru Bahasa Indonesia 

agar dapat memberikan keefektifan dalam belajar siswa. 

d. Bagi Sekolah 

 Tercapainya tujuan sekolah dan meningkatnya mutu pendidikan. 

 Meningkatkan kualitas pembelajaran menulis permulaan  

F. Ruang Lingkup  

Ruang Lingkup : Keterampilan menulis siswa dengan media kartu 

kata bergambar siswa kelas II SDN Girimoyo 3 Karangploso Kabupaten 

Malang. 
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G. Batasan Istilah Penelitian 

1. Ketrampilan menulis merupakan suatu kemampuan yang di miliki oleh 

seseorang dalam menulis  suatu kalimat yang runtun dan 

memperhatikan tanda bacanya.  

2. Media adalah bentuk alat fisik yang terbuat dari kertas duplek yang 

berisi gambar disertai kata-kata yang  dapat digunakan untuk  

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk mengembangkan 

perbendaharaan kata-kata dalam mata pelajaran bahasa. 

3. Kartu kata bergambar merupakan bentuk kartu bergambar yang 

memiliki kata Dalam penelitian ini Kartu kata bergambar merupakan 

kartu-kartu bergambar yang dilengkapi  dengan kata-kata untuk 

memperjelas gambar tersebut dan dapat digunakan mengembangkan 

pembendaharaan kata-kata dalam mata pelajaran bahasa pada umumnya 

dan pada bahasa asing pada khususnya..  

 

 

 

 

 

 

 


