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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena melalui pendidikan akan dapat menciptakan manusia yang berpotensi, 

kreatif dan memiliki ide cemerlang sebagai bekal untuk memperoleh masa depan 

yang lebih baik. Sebagaimana  Pendidikan Nasional (USSPN) Nomor 20 Tahun 

2003 yang menetapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (UU Sisdiknas 2003). 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bukanlah 

mempelajari tentang bahasa, melainkan bagaimana kita berbahasa. Bahasa 

merupakan kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia, karena dengan 

berbahasa seseorang dapat berinteraksi dengan sesamanya. Berkaitan dengan 

berbahasa, keterampilan dasar dalam berbahasa ada empat, diantaranya yaitu 

mendengarkan (menyimak), berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan berbahasa tersebut disajikan secara terpadu namun dimungkinkan 

untuk memberikan penekanan pada salah satu keterampilan, misalnya 

keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 
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bersifat produktif, artinya keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 

menghasilkan yaitu menghasilkan tulisan.  

Keterampilan menulis merupakan keterampilan tertinggi yang dimiliki oleh 

seseorang dari ke empat keterampilan berbahasa lainnya. Kemampuan menulis 

diterima seseorang setelah dia mampu membaca. Seorang siswa di kelas tentunya 

belajar membaca terlebih dahulu sebelum belajar menulis. Siswa dituntut 

mempunyai kemampuan untuk dapatmenyatakan kepada orang lain apa yang 

dirasakan, dikehendaki dan dipikirkan dengan bahasa tulis untuk mencapai 

maksud dan tujuannya. Namun di balik kerumitannya, menulis mengandung 

banyak manfaat bagi pengembangan mental, intelektual dan sosial siswa (Suparno 

dan Yunus, 2007: 3). Melalui kegiatan menulis cerita anak, siswa dapat 

mengkomunikasikan ide/gagasannya. Siswa juga dapat meningkatkan dan 

memperluas pengetahuannya melalui tulisan-tulisannya. 

Menulis memiliki manfaat yang besar, oleh karena itu sudah seharusnya 

pembelajaran menulis mendapat perhatian khusus. Menulis bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah dan dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa bekerja dan 

berlatih.Menulis merupakan modal pokok untuk belajar pada tingkat selanjutnya. 

Pengetahuan dan kemampuan menulis akan menjadi dasar pada pembelajaran, 

peningkatan dan pengembangan kemampuan siswa pada kelas lanjut. Apabila 

dasar itu baik dan kuat, maka hasil pengembangannya juga akan baik pula. 

Sebaliknya, apabila dasar itu kurang, maka hasil pengembangannya juga tidak 

akan maksimal. 
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Meskipun telah disadari bahwa penguasaan bahasa tulis diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, dalam kenyataannya pengajaran menulis kurang 

mendapatkan perhatian dan kurang ditangani secara sungguh-sungguh. 

Berdasarkan hasil observasi tahap prapenelitian, diperoleh informasi bahwa hasil 

belajar menulis cerita pada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongan yang 

berjumlah 20 siswa (8 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki) masih rendah. Hal 

tersebut dilihat dari hasil tes menulis cerita khususnya cerita anak pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesiadi antaranya 7siswa (35%) nilainya memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) dan 13siswa (65%) lainnya masih di bawah KKM, 

dengan nilai rata-rata 68,5. Adapun Nilai KKM di SDN Made III Lamongan 

adalah 75.  

Selain itu, kemampuan menulis siswa menjadi rendah disebabkan oleh guru 

yang dalam pembelajarannya masih menggunakan metode yang kurang inovatif 

(guru lebih banyak berceramah dan langsung memberikan tugas kepada siswa). 

Guru juga kurang memanfaatkan media di dalam pembelajaran, sehingga dapat 

telihat ketika pelajaran berlangsung, siswa pasif, terlihat kurang tertarik, bosan, 

kurang memperhatikan, dan saling berbicara dengan teman sebangku atau teman 

lain. Akibatnya suasana kelas menjadi ramai dan mengganggu proses belajar 

mengajar. Hal itu menyebabkan motivasi dan prestasi belajar menulis terutama 

menulis cerita anak pada siswa menjadi rendah.Faktor lain yang mempengaruhi 

rendahnya keterampilan menulispada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongan 

dikarenakan siswa kurang memahami ejaan-ejaan yang disempurnakan (EYD) 

dan penggunaan tanda baca. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan, 

banyak terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, 
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pemenggalan kata dan juga penggunaan kosakata yang tidak baku (campuran 

antara bahasa jawa dan Bahasa Indonesia).  

Salah satu upaya pemecahan masalah tersebut adalah dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang tepat. Terdapat berbagai macam dan jenis metode 

pembelajaran dengan manfaat dan keunggulannya masing-masing, salah satunya 

yang digunakan dalam permasalahan ini adalah metode Picture and Picture. 

Menurut Suprijono (dalam Huda,2013: 236), metode Picture and Picture adalah 

metode pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. 

Metode ini merupakan metode yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau 

diurutkan menjadi urutan yang sistematis.  

Penulis memilih metode Picture and Picture karena metode ini merupakan 

metode yang paling cocok dan sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV-A SDN 

Made III Lamongan. Karakteristik yang dimiliki siswa kelas IV-A SDN Made III 

Lamongan antara lain; siswa kurang aktif selama pembelajaran, siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru, siswa berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya, serta kemampuan siswa menggunakan bahasa secara efektif masih 

kurang. Oleh karena itu, dengan diterapkannya metode Picture and Picture 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut dan dapatmeningkatkan 

kemampuan menulis cerita anak pada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Menulis Cerita Anak pada Siswa Kelas IV-A SDN 

Made III Lamongan dengan Metode Picture and Picture”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi 

permasalahan dan akan dikaji melalui penelitian ini. Secara umum, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan 

menulis cerita anak pada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongan dengan 

metode Picture and Picture. Secara khusus, rumusan masalah penelitian ini akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Bagaimana proses yang dilakukandalam meningkatkan kemampuan menulis 

cerita anak pada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongan dengan metode 

Picture and Picture? 

2) Bagaimana hasil yang diperoleh dalam meningkatkan kemampuan menulis 

cerita anak pada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongandenganmetode 

Picture and Picture? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

menulis cerita anak pada siswa kelas IV-A SDN Made III Lamongan 

denganmetode Picture and Picture.Secara khusus, tujuan penelitian ini akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Mendiskripsikan tentang proses yang dilakukan selama pembelajaran guna 

meningkatkan kemampuan menulis cerita anak pada siswa kelas IV-A SDN 

Made III Lamongan denganmetode Picture and Picture. 
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2) Mendiskripsikan hasil yang diperoleh dalam meningkatkan kemampuan 

menulis cerita anakpada siswa kelas IV-A SDN Made III 

Lamongandenganmetode Picture and Picture. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan praktis. 

Pemaparan kedua manfaat ini sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis danpeneliti selanjutnya. 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini seperti pemaparan berikut ini. Pertama, hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan 

sebagai bekal untuk menjadi guru profesional. Kedua, hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan informasi 

dan kajian ulang, sehingga terdorong melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

keterampilan menulis. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat praktis 

dalam penelitian ini seperti pemaparan berikut ini. Pertama, hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agar 

hasilnya memenuhi harapan dengan memperhatikan metode pembelajaran yang 

sesuai. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa dalam 

meningkatkan dan mengembangkan keterampilan menulis cerita anak dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

 



7 
 

 
 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah siswa kelas IV-ASDN Made III 

Lamonganyang berjumlah 20 siswa.20 siswa tersebut di antaranya terdiri dari 8 

siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 

Peneliti hanya membatasi pada masalah peningkatan kemampuan menulis 

cerita anakyang dilakukan dengan metode Picture and Picture. Untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan menulis cerita anak, maka diperoleh dari tes hasil belajar 

menulis cerita  anak pada tiap siklus. Tes hasil belajar menulis cerita anak tersebut 

dilakukan secara individu.  

 

1.7 Definisi Istilah 

Definisi operasional ini berisi tentang peningkatan kemampuan menulis, 

cerita anak, dan metode Picture and Picture. Penjelasan selengkapnya disajikan 

sebagai berikut. 

1) Peningkatan Kemampuan Menulis 

Peningkatan adalah suatu perubahan dari keadaan tertentu menuju keadaan 

yang lebih baik untuk mendapatkan hasil maksimal. Sedangkan kemampuan 

menulis adalah kemampuan dalam menyusun, menuangkan, dan 

mengorganisasikan pikiran, ide, gagasan yang berupa objek dengan menggunakan 

serangkaian bahasa tulis yang baik dan benar sehingga menghasilkan tulisan. 

2) Cerita Anak 

 Cerita anak adalah cerita yang ditulis untuk anak dan berbicara mengenai 

kehidupan anak dan sekeliling yang mempengaruhi anak. Cerita tersebut dapat 

dinikmati oleh anak dengan bantuan orang dewasa. 



8 
 

 
 

3) Metode Picture and picture 

Metode Picture and Pictureadalah metode pembelajaran yang menggunakan 

gambar sebagai media pembelajaran. Metode ini merupakan metode yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang 

sistematis.  

 


