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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan dalam menuturkan bahasa lisan dapat dilaksanakan secara 

langsung dengan mengucapkan atau menirukan dari ucapan orang lain. 

Kemampuan dalam bahasa tidak cukup dengan menirukan ucapan atau 

percakapan orang lain tetapi perlu mempelajari kaidah-kaidah bahasa tulis 

sehingga mengetahui maksud, tujuan dan pesan dari bahasa tulis  tersebut. Oleh  

karena itu kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia perlu ditingkatkan secara terus 

menerus. 

Dalam bahasa tulis fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek dan 

hubungannya diantara fungsi itu masing-masing harus nyata. Begitu juga dengan 

penggunaan huruf besar, pemakaian tanda baca, penulisan singkatan, 

pemenggalan kata dan  cara menyusun kalimat perlu memperhatikan kaidah 

Bahasa Indonesia tulis yang benar. 

Materi pembelajaran Bahasa Indonesia terdiri dari dua kelompok yaitu: (1) 

pengetahuan bahasa (kosakata dan struktur), (2) keterampilan berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca, menulis). Kegiatan mengarang salah satu aspek 

yang ada dalam kemampuan siswa keterampilan berbahasa, guna untuk 

mempermudah dalam pembelajaran, tetapi pada kegiatan pembelajaran siswa 

kelas IV masih banyak yang kurang tepat dalam penulisan. Masalah yang  
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dihadapi adalah : (1) siswa tidak memperhatikan penggunaan huruf kapital, (2) 

siswa kurang tepat dalam penggunaan tanda baca,  

Demikian penting dan urgennya tujuan pengajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah dasar, tidak sebanding dengan prestasi  belajar peserta didik pada mata 

pelajaran  tersebut. Kesimpulan ini didapat dari analisis hasil ulangan harian yang 

dilakukan pada siswa kelas IV SDN Jatirejo Banyakan Kediri tahun pelajaran 

2009/2010, dengan jumlah siswa sebanyak 25 peserta didik.  

  Berdasarkan hasil ulangan harian Bahasa Indonesia untuk Materi 

Mengarang menunjukkan , hanya 7 siswa atau 28% yang mendapatkan  nilai 

pada rata-rata, 8 siswa atau 32% mendapat nilai di atas rata-rata, 10 siswa atau 

40% mendapat nilai dibawah rata-rata, sedangkan 17 siswa atau 68% yang tidak 

mencapai ketuntasan, dan 8 siswa atau 32% mencapai ketuntasan.. Nilai Standar 

Ketuntasan Minimal yang ditetapkan adalah 60. 

Atas dasar harapan dan kenyataan diatas peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Peningkatan Prestasi Bahasa 

Indonesia Dengan Materi Mengarang Melalui Kartu Eja Pada Siswa 

Kelas IV SDN Jatirejo Banyakan Kediri. 

Strategi pembelajaran  dan penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

guru untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan siswa membangun pengetahuan. Guru harus  melibatkan 

siswanya dalam pembelajaran sehingga siswa turut ambil bagian dalam penentuan 

kesimpulan, maka akan mendapati keberhasilan dan ketuntasan belajar siswanya. 

 



3 
 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang,  dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

”Apakah dengan menggunakan  media pembelajaran kartu eja dapat 

meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia pada materi mengarang siswa 

kelas IV SDN Jatirejo Banyakan Kediri?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut,maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN Jatirejo Banyakan Kediri 

pada bidang studi Bahasa Indonesia pada materi mengarang dengan menggunakan 

media pembelajaran kartu eja. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Bagi Guru, sebagai bahan masukan dan referensi yang berguna untuk 

menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat guna meningkatkan 

kemampuan profesionalisme serta mutu pembelajaran, serta memicu guru lain 
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untuk aktif melaksanakan peneltiain tindakan kelas guna meningkatkan mutu 

pembelajaran 

2. Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan dalam 

upaya meningkatkan kemampuan manulis Bahasa Indonesia kelas IV SDN 

Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

3. Bagi Peserta didik, untuk memberikan motivasi agar mereka aktif, kreatif dan 

bersemangat dalam proses pebelajaran serta meningkatkan hasil belajar 

peserta didik 

4. Bagi Peneliti, memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang 

sesuai dan sebagai sumber referensi untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas selanjutnya pada masalah upaya peningkatan kemampuan menulis 

Bahasa Indonesia. 

5. Bagi peneliti lain, memicu peneliti lain untuk aktif melaksanakan penelitian 

tindakan kelas guna meningkatkan mutu pembelajaran dan juga untuk 

meningkatkan kompetensi peneliti lain dalam mengatasi masalah 

pembelajaran di dalam dan di luar kelas, mendayagunakan dan memanfaatkan 

hasil kerja kreatif peneliti lain semaksimal mungkin 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

              Adapun ruang lingkup penelitian meliputi : 

1. Penelitian dilakukan  pada  siswa kelas SDN Jatirejo Banyakan Kediri, 

semester II tahun pelajaran 2009/2010  

2. Materi pelajaran yang dikenai penelitian adalah Bahasa Indonesia pada materi 

Mengarang. 
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3.  Siswa yang dikenai tindakan penelitian  sebanyak 25 siswa terdiri dari 13 

murid laki-laki dan 12  murid perempuan 

4. Pembahasan penelitian dilakukan pada peningkatan prestasi belajar pada 

materi Bahasa Indonesia dengan materi Mengarang Kelas IV, dengan 

menggunakan media pembelajaran kartu ejaan. 

5. Pada penelitian ini kriteria ketuntasan belajar siswa menggunakan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP), penilaian acuan patokan didasarkan pada kriteria 

baku/mutlak, yaitu kriteria yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan ujian 

dengan menetapkan batas ketuntasan atau passing level. Artinya 

membandingkan skor-skor hasil test peserta didik dengan kriteria /patokan 

yang secara absolut/mutlak telah ditetapkan guru (KKM). 

 


