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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia yang dipelajari para siswa disekolah diharapkan 

mampu meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Keterampilan dalam 

berbahasa di sekolah biasanya mencangkup empat segi, yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Menulis adalah sebagai salah 

satu keterampilan berbahasa yang tidak  lepas dari aspek-aspek berbahasa 

lainya (Tarigan,2008:2). 

Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang 

diiajarkan pada siswa, Keterampilan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan menulis merupakan salah satu 

syarat untuk masuk dalam berbagai macam bidang atau kegiatan. Hal ini 

mengandung betapa pentingnya keterampilan dan kemampuan menulis dalam 

kegiatan kehidupan sehari-hari. Selain itu Nurudin (2010) menyatakan bahwa 

menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka 

mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

orang lain agar mudah dipahami. Ketrampilan menulis harus diajarkan oleh 

guru kepada siswa untuk menunjang keberhasilan dalam mempelajari bidang 

studi lainnya. namun di dalam pembelajaran, siswa menganggap  menulis 

adalah suatu hal yang membosankan, tidak menyenangkan dan bahkan siswa 

menganggap sulit dalam pembelajaran menulis. Kesulitan yang sering 

dialami oleh siswa dalam menulis adalah mengembangkan ide menjadi 



2 

 

bentuk tulisan, selain itu siswa juga merasa kesulitan dalam menggunakan 

kaidah penulisan yang benar.  Menulis  pada dasarnya bukan hanya sekedar 

menuangkan isi pikiran ke dalam bentuk tulisan, tetapi lebih pada proses 

kreatif dalam menuangkan gagasan dalam wacana agar mudah dibaca, 

dipahami dengan mudah, dan lebih dari itu menarik untuk dibaca. 

Keterampilan berbahasa yang paling jarang dilakukan manusia adalah 

keterampilan menulis. Keterampilan ini membutuhkan pengetahuan yang 

lebih banyak dibandingkan dengan pengetahuan dengan ketiga keterampilan 

berbahasa yang lain, yaitu pengetahuan tentang aturan–aturan tata tulis yang 

ada, yaitu sistem ejaan, dan pemilihan kata (diksi), tata bahasa kelogisan, 

serta keserasian  atau kesesuaian bahasa kita dengan pembaca. Jika terjadi 

ketidak tepatan dalam menyampaikan informasi, maka akan terjadi 

komunikasi yang salah. akibatnya komunikasi tidak dapat terjalin dengan 

baik, bahkan dapat terjadi komunikasi yang salah. 

Maka keterampilan menulis harus terus menerus dipelajari, agar dapat 

melakukan komunikasi tulis yang baik. Disadari atau tidak, kegiatan 

berbahasa kedua yang dilakukan manusia adalah kegiatan bercerita. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, di dalam kegiatan belajar dan 

mengajar di sekolah dasar keterampilan bercerita menjadi salah satu bagian 

keterampilan berbahasa yang harus diajarkan kepada siswa dan dikuasai oleh 

siswa. Keterampilan bercerita memiliki beberapa manfaat bagi siswa 

(khususnya siswa SD) yaitu untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

berkomunikasi dengan baik, membentuk karakter siswa, memberikan 

sentuhan manusiawi, dan mengembangkan keterampilan siswa dalam 
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berbahasa (Tim dosen,2010). berdasarkan dari hasil survei awal yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran menulis 

dan dan berfikir kritis melalui media gambar berseri dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Sumberjaya masih tergolong 

rendah. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang di lakukan oleh  peneliti 

melalui wawancara dengan ibu Ummuh Rosidah selaku guru kelas III di SDN 

Sumberjaya kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang, ditemukan beberapa 

kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya materi keterampilan menulis dan dan berfikir kritis . menurut ibu 

Ummuh Rosidah, kendala yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran yakni 

siswa merasa kesulitan dalam materi menulis dan berfikir kritis karena materi 

ini menurut siswa merupakan materi yang tidak menyenangkan sehingga 

siswa tidak bisa fokus dan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas. 

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi langsung pada kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas, hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan agar 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi 

dalam kegiatan pembelajaran sebagai mana yang telah dijelaskan oleh ibu 

Ummuh Rosidah selaku guru kelas. Dari hasil observasi proses pembelajaran 

di kelas, ditemukan bebrapa permasalahan yang dihadapi dalam proses 

kegiatan pembelajaran di kelas. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah 

siswa banyak yang kurang merespon terhadap keterangan guru, berbicara 

dengan teman sebangku, siswa kurang aktif dalam belajar, sekaligus siswa 
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merasa kesulitan dalam menyusun paragraf berdasarkan bahan yang tersedia 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan.  

Dari hasil wawancara dan observasi proses pembelajaran di dalam 

kelas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya permasalahan yang 

dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di dalam kelas timbul akibat 

adanya siswa yang tidak bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan permasalahan 

yang dihadapi, maka diperlukan media pembelajaran dan metode yang dapat 

menjadikan siswa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena 

dengan pemilihan media  dan metode yang tepat, selain dapat menjadikan 

siswa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, penggunaan media dan 

metode yang tepat juga akan dapat membantu siswa lebih mudah dalam 

belajar dan memahami materi pembelajaran. 

Merefleksi fenomena di atas peneliti menetapkan untuk memakai 

memakai media Gambar Berseri dengan menggunakan metode pembelajaran 

jigsaw pada kegiatan pembelajaran materi keterampilan menulis dalam 

penelitian tindakan kelas. Adapun alasan pemilihan media dan metode 

pembelajaran yang dimana media mempunyai manfaat dari pengajaran 

dengan media gambar adalah pendidik dapat mengembangkan keinginan 

dalam belajar bahasa siswa melalui gambar berseri, memudahkan peserta 

didik dalam belajar bahasa, memberikan kebermaknaan belajar dengan media 

autentik dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan keragaman 

dalam belajar bahasa dan unsure-unsur bahasa. Gambar yang memenuhi 
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criteria pragmatis untuk tugas menulis adalah gambar-gambar membentuk 

rangkaian cerita, Burhan Nurgiyantoro (2001:300) 

Sedangkan metode pembelajaran jigsaw sendiri merupakan metode 

kooperati yang memiliki kelebihan yaitu: siswa dapat mengembangkan 

tingkah laku kooperatif siswa dan dapat mempererat  hubungan yang lebih 

baik dari sisiwa. Dan juga siswa lebih banyak belajar dari teman mereka 

dalam belajar kooperatif dari pada guru (Ibrahim,2000). 

B. RumusanMasalah  

Dari latar belakang yang ada di atas, masalah–masalah dapat 

dirumuskan  sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan ketrampilan menulis dan berfikir kritis melalui 

media gambar berseri dengan metode pembelajaran jigsaw pada siswa 

kelas III SDN Sumberjaya? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan peningkatan keterampilan menulis dan 

berfikir kritis melalui media gambar berseri dengan metode pembelajaran 

jigsaw pada siswa kelas III SDN Sumberjaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Mendiskripsikan perencanaan pengguanaan media gambar berseri dan 

berfikir kritis  dengan metode pembelajran jigsaw pada siswa kelas III 

SDN Sumberjaya. 
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2. Mendiskripsikan proses perencanaan penggunaan media gambar berseri 

dan berfikir kritis  dengan metode pembelajran jigsaw pada siswa kelas III 

SDN Sumberjaya 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, Hasil penelitian ini dapat dipakai untuk: 

a. Memperluas wawasan dalam khasanah keilmuan pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya pembelajaran keterampilan menulis dan berfikir 

kritis. 

b. Sebagai acuan pembelajaran keterampilan menulis dan berfikir kritis 

dengan model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif,dan 

menyenangkan (PAIKEM). 

c. Sebagai acuan pembelajaran keterampilan menulis dan berfikir kritis 

dengan metode pembelajaran jigsaw. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan kemudahan siswa dalam mengemukakan ide yang 

mereka punya dalam kelompok jigsaw. 

2) Meningkatnya keterampilan menulis dan berfikir kritis siswa. 

3) Menjadikan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

siswa termotivasi dan merasa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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b. Bagi Guru 

1) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengatasi kendala 

pembelajaran keterampilan menulis dan berfikir kritis melalui media 

gambar berseri dengan metode pembelajaran jigsaw dalam 

mengelola kelas. 

2) Dapat mengembangkan pembelajaran keterampilan menulis dan 

berfikir kritis  melalui media gambar berseri dengan metode jigsaw. 

c. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam upaya pengadaan 

inovasi pembelajaran bagi para guru lain dalam mengajarkan materi 

menulis dan berfikir kritis Kualitas hasil pembelajaran meningkat, 

terutama hasil pembelajaran menulis danberfikir kritis . 

E. Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di SDN Sumberjaya. 

2. Permasalahan yang dikaji peneliti adalah berfokus pada kegiatan menulis 

melalui media gambar berseri. 

3. Penelitian ini memanfaatkan menggunakan metode jigsaw untuk 

mengukur penggunaan hasil pembelajaran menulis dan berfikir kritis . 

F. Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang dapat didefinisikan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Metode pembelajaran jigsaw adalah suatu pembelajaran yang diawali 

dengan pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa 

menuliskan topik yang akan dipelajari pada papan tulis yang dimana guru 

dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang topik tersebut, kegiatan 

sumbang saran ini dimaksudkan untuk mengaktifkan skema atau struktur 

kognitif psrta didik. selanjutnya guru membagi siswa terdiri dari beberapa 

anggota dalam suatu kelompok yang bertanggung jawab atas bagian materi 

belajar dalam kemampuan menyelesaikan kembali materi tersebut di 

anggota lain kepada kelompoknya (Suprijono,2009). 

2. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis 

yang menggambarkann suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang lain dapat membaca grafis tersebut jika mereka memahami 

bahasa dan gambaran grafis itu (Tim dosen,2010). 

3. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi, (Arief S. Sadiman, R. Rahardja, Anung 

Haryono, Rahardjito, 2008 : 7). 

4. gambar seri merupakan sejumlah gambar yang menggambarkan suasana 

yang sedang diceritakan dan menunjukkan adanya keajegan antara gambar 

yang satu dengan lainnya (Farida, 2008: 2). 

 

 


