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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu  mata pelajaran yang memiliki 

peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, emosional siswa dan 

merupakan  penunjang keberhasilan dalam mempelajari bidang studi (BSNP, 

2006:120). Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD antara lain bertujuan 

untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berbahasa siswa. 

Terampil berbahasa berarti, terampil menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Pengajaran Bahasa Indonesia, ada empat keterampilan berbahasa yang 

harus dimiliki siswa. Keempat keterampilan yaitu membaca, menulis, 

menyimak dan berbicara (Susanto, 2013:241). Keempat keterampilan 

berbahasa ini terikat antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana seorang anak 

akan bisa menceritakan sesuatu setelah ia membaca ataupun setelah 

mendengarkannya. Begitu pula dengan menulis. Menulis tidak lepas dari 

kemampuan menyimak, membaca dan berbicara anak, sehingga keempat 

keterampilan ini harus senantiasa diperhatikan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa. 

Menulis merupakan salah satu media untuk berkomunikasi, yakni anak 

dapat menyampaikan makna, ide, pikiran dan perasaannya melalui untaian 

kata-kata yang bermakna melalui tulisan. Suhendar dan Supinah (1992:2) 

mengemukakan menulis merupakan proses perubahan bentuk pikiran/angan-

angan/perasaan dan sebagainya menjadi wujud lambang/tanda/tulisan. Menulis 
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merupakan keterampilan berbahasa yang menggunakan ragam bahasa tulis. 

Keterampilan ini dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung 

atau tidak secara tatap muka dengan orang lain. Keterampilan menulis 

diperoleh dalam proses pembelajaran. Dalam mengembangkan keterampilan 

menulis pada anak, dibutuhkan latihan yang teratur, ketelitian serta bimbingan 

yang efektif. 

Keterampilan mengarang merupakan keterampilan yang paling tinggi 

dan sulit. Kemampuan mengarang tidak lain dari kemampuan melahirkan 

pikiran, perasaan, dan pengalaman berbahasa yang baik (Suhendar dan 

Supinah, 1992:17).  Mengarang merupakan kegiatan pengungkapan gagasan 

secara tertulis, yang berbeda dengan pengungkapan gagasan secara lisan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru kelas IV 

SDN Ngampel I Kec. Papar Kab. Kediri bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menulis karangan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari penuturan yang 

disampaikan oleh guru kelas IV anak-anak itu mengalami kesulitan dalam 

menyusun kalimat dan memilih kata-kata. Anak-anak sebenarnya sudah memiliki 

gambaran atau ide tentang tema yang akan mereka karang, namun kesulitan untuk 

menjabarkannya. Selain itu, faktor lingkungan dimana anak-anak itu tinggal yaitu 

daerah pedesaan yang dalam kesehariannya menggunakan bahasa daerah dalam 

berkomunikasi baik di rumah ataupun di sekolah. Faktor lain, tidak tersediannya 

sarana yang dapat membantu guru dalam menjelaskan materi. Begitu pula dengan 

hasil nilai  menulis karangan, dari 21 siswa sebanyak (62%) belum mampu 

mencapai nilai KKM pada tahun ajaran 2013/2014. Kriteria Ketuntasan Minimal 

untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 70. 
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Berdasarkan  hasil pengamatan yang dilakukan pada saat proses belajar 

mengajar dapat dilihat siswa kurang memperhatikan pada saat guru 

menjelaskan materi. Siswa juga kurang merespon ketika guru memberikan 

pertanyaan. Hanya beberapa siswa yang terlihat mendengarkan penjelasan 

yang disampaikan oleh guru. Selain itu, ketika diberikan tugas banyak siswa 

yang terlihat santai dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dari hasil 

pengamatan terlihat, ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung, guru 

menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi kelompok dan game. Hanya saja, guru pada saat menjelaskan 

materi pada siswa, tidak tampak terlihat menggunakan media yang berperan 

sebagai alat bantu oleh guru dalam  menjelaskan materi kepada siswa. Jadi 

guru hanya menjelaskan materi yang tersedia dibuku ajar saja. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan di 

kelas IV, maka ditemukan permasalahan pertama, siswa mengalami kesulitan 

pada materi menulis karangan dalam  menyusun  kalimat dan menentukan 

kata-kata yang sesuai untuk isi karangannya, kedua masih banyak siswa yang 

binggung dalam penulisan paragraf dan penggunaan ejaan  dan ketiga, masih 

minimnya penggunaan media yang dapat membantu guru dalam menjelaskan 

materi kepada siswa. Melihat permasalahan yang dihadapi siswa kelas VI SDN 

Ngampel 1 Kec. Papar Kab. Kediri, perlu di cari alternatif, serta dibutuhkan 

solusi untuk mengatasinya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

penggunaan  media pembelajaran yang relevan agar dapat membantu siswa 

dalam menulis karangan. 
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Sadiman (2009:6) mengatakan media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim ke penerima pesan. Kata media dalam “media 

pembelajaran” secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan kata 

pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi yang diciptakan untuk membuat 

seseorang melakukan suatu kegiatan pembelajaran (Asra, 2007:5). Dengan 

demikian, media pembelajaran memberikan penekanan pada posisi media 

sebagai wahana penyalur informasi belajar untuk mengkondisikan seseorang 

untuk belajar. Dengan kata lain, pada saat kegiatan belajar berlangsung bahan 

belajar yang diterima siswa diperoleh dari media. 

Materi, guru, media dan siswa dalam proses pembelajaran merupakan 

merupakan suatu rangkaian yang satu sama lain saling mempengaruhi 

kedudukan masing-masing. Guru berkedudukan sebagai penyalur pesan dan 

siswa berkedudukan sebagai penerima pesan. Sedangkan media berkedudukan 

sebagai perantara dalam pembelajaran. Atas dasar ini, dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, penggunaan media dirasa penting karena melalui media 

proses pengajaran akan lebih menarik dan dapat membantu siswa untuk 

memahami materi yang diajarkan. Dalam melatih kemampuan siswa dalam 

menulis karangan, guru dapat membuat sebuah media berbentuk kartu yang 

berisi kalimat utama. Melalui media kartu ini guru meminta siswa untuk 

mengurutkan kartu-kartu yang berisi kalimat utama sehingga sesuai dengan 

urutannya dan membentuk sebuah karangan dengan baik. Media kartu ini 

dinamakan media kartu cerita. 

Media pembelajaran kartu cerita sebagai salah satu alat pembelajaran 

yang berupa kartu yang berisi kalimat. Melalui media kartu cerita siswa 
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diarahkan untuk mengorganisasikan daya nalarnya tentang suatu atau alur 

karangan secara tepat. Media pembelajaran kartu cerita merupakan media yang 

sesuai, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis karangan. Dengan 

menggunakan media pembelajaran kartu cerita, siswa di ajak bermain sambil 

belajar. Artinya guru membuat suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa 

tidak disadari melakukan kegiatan belajar dalam bermain permainannya. 

Penelitian yang dilakukan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hodijah, berjudul Penggunaan Media pembelajaran Kartu Cerita Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Narasi Siswa Kelas V SD Negeri 

Tambakserang 3 Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2009/2010. 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Dari kedua siklus tersebut diperoleh 

data yang menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran  menulis karangan dengan menggunakan media kartu cerita yaitu 

70,87% pada siklus I menjadi 78,17% pada siklus II. Dengan demikian, 

melalui penggunaa media media kartu cerita dapat meningkatkan kualitas hasil 

menulis karangan narasi siswa.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Penggunaan Media Kartu Cerita 

Siswa Kelas IV SDN Ngampel I Kec. Papar Kab. Kediri”.  

 

B.  Fokus Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka fokus permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
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1. Siswa mengalami kesulitan dalam menulis karangan yaitu dalam menyusun 

kalimat, memilih kata-kata, kesulitan dalam penulisan paragraf dan 

penggunaan ejaan.  

2. Faktor guru dalam pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan 

penugasanan. Serta masih minimnya penggunaan media pembelajaran 

ketika guru menjelaskan materi menulis karangan kepada siswa. 

3. Rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia siswa pada kemampuan menulis 

karangan. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media kartu cerita yang dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karangan  pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa 

kelas IV SDN Ngampel I Kec. Papar Kab. Kediri ? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis karangan pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui penggunaan media kartu cerita siswa kelas IV 

SDN Ngampel I Kec. Papar Kab. Kediri ? 

 

D.   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam Penelitian Tindakan Kelas 

menggunakan Media Kartu Cerita adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan media kartu cerita yang dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karangan pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa 

kelas IV SDN Ngampel I Kec. Papar Kab. Kediri. 
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2. Mengetahui peningkatan kemampuan menulis karangan pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia melalui penggunaan media kartu cerita siswa kelas IV 

SDN Ngampel I Kec. Papar Kab. Kediri 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritik 

Sebagai bahan referensi bahwa dengan menggunakan media kartu cerita 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, kenyamaan dan 

kesenangan siswa dalam kegiatan belajar dikelas. Selain itu melalui 

penggunaan media kartu cerita ini dapat membantu siswa dalam 

menyusun karangan. 

b. Bagi Guru 

Menambah pengetahuan bagi guru tentang peranan media peranan 

pembelajaran sebagai alat bantu bagi guru dalam proses belajar 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan 

media pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Menambah referensi mengenai media pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.  
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d. Bagi Penelitian Lanjutan 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh peneliti lanjutan untuk 

menambah referensi yang diperlukan dalam penelitian pembelajaran 

lainnya. 

 

F. Batasan Istilah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada rumusan masalah, maka batasan 

istilah dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Menulis adalah bentuk komunikasi dua arah yang efektif untuk 

mengkomunikasikan ide atau gagasannya meskipun tidak bertatap muka 

secara langsung dengan lawan bicara. 

2. Menulis karangan merupakan kegiatan merangkai atau menyusun kata, 

frase, kalimat kemudian paragraf yang dipadukan dengan topik dan tema 

untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan.  

3. Media pembelajaran adalah wahana penyalur pesan berupa sumber-sumber 

belajar lain yang memadai untuk mengkondisikan seseorang untuk 

berinteraksi dan belajar sehingga tercapai hasil belajar yang optimal. 

4. Media kartu bercerita adalah kartu yang berisi kalimat utama yang harus 

dikembangkan siswa menjadi kalimat-kalimat penjelas agar menjadi sebuah 

wacana. 


