
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam 

pembelajaran di kelas. Sementara itu  bahasa Indonesia adalah mata pelajaran 

yang wajib diberikan dari jenjang sekolah dasar sampai  dengan perguruan tinggi. 

Hal itu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa 

negara Indonesia. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik 

dituntut untuk mampu baca dan tulis. Didalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

terdapat empat aspek yang perlu dikuasai, yaitu aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dam menulis.  

 Tarigan (2008:1) menyampaikan ketrampilan berbahasa dalam kurikulum 

di sekolah biasanya mencakup empat segi, yaitu ketrampilan menyimak 

(mendengarkan), ketrampilan berbicara, ketrampilan menulis, dan ketrampilan 

membaca. Setiap keterampilan tersebut erat sekali hubungannya dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara beraneka ragam. Keterampilan berbahasa, 

mempunyai hubungan urutan yang teratur: mula-mula pada waktu kecil kita 

belajar menyimak bahasa kemudian berbicara, dan sesudah itu kita belajar 

membaca dan menulis.  

 Keterampilan menulis pada keterampilan berbahasa ada pada urutan 

keempat setelah menyimak, berbicara, dan membaca. Menulis  merupakan salah 

satu aspek yang terpenting dalam kesuksesan bahasa. Menurut Dalman (2011:3) 

menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 
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(informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur yaitu: 

penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca.  

 Dalman (2011:6) berpendapat manfaat dari menulis adalah: untuk 

meningkatkan kecerdasan otak, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas, 

penumbuhan keberanian, dan pendorong kemauan dan kemampuan 

mengumpulkan informasi. Lasa (2005:23 dalam skripsi Suci Herwani Universitas 

Negeri Semarang Tahun 2009) menyebutkan ada beberapa manfaat menulis yaitu: 

memperoleh keberanian, membantu memecahkan masalah, membantu untuk 

memperoleh dan menginghat informasi, dan menjernihkan pikiran. 

 Djamarah dan Zain (2010:120) berpendapat bahwa media merupakan 

wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Gerlach dan Ely dalam 

Arsyad (2011:3) menyatakan bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, atau sikap.  Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa media merupakan segala sesuatu yang menyalurkan pesan dan 

penerimanya dapat melakukan proses belajar. Dalam pengertian ini guru,buku 

teks, dan lingkungan sekolah itu juga disebut media.  

 Media gambar seri adalah media visual yang terdiri dari dua atau lebih 

gambar, yang berisi tentang cerita atau kejadian yang berurutan dan berkaitan dari 

gambar kesatu sampai ketiga atau keempat dan seterusnya. (Dhinie : 2007, dalam 

jurnal Pendidikan Khusus Unesa) 
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Puzzle berasal dari bahasa inggris yang artinya teka-teki atau bongkar 

pasang. Media ini digunakan dengan cara dibongkar pasang. Dengan media 

puzzle ini siswa dapat tertarik untuk melakukan pembelajaran bahasa indonesia. 

Media puzzle merupakan sebuah media yang termasuk ke dalam jenis media 

visual yang berbentuk tiga dimensi, karena media ini dapat dilihat dan dipegang. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis deskripsi ini guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok dan memainkan media puzzle berseri ini.  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SDN Pulorejo 2 Ngoro 

Jombang pada tanggal 29 Oktober 2015 , dalam mata pelajaran bahasa indonesia 

guru hanya bersikap monoton dan siswa hanya disuruh membaca dan menulis 

biasa. Peserta didik terutama peserta didik sekolah dasar lebih suka mengamati 

gambar-gambar, dan bermain teka-teki atau menyusun gambar. Sebagai peneliti 

mengembangkan media puzzle berseri ini untuk menunjang mata pelajaran bahasa 

Indonesia terutama keterampilan menulis. Yang peneliti amati dalam 

keterampilan menulis siswa hanya disuruh menulis pengalamannya saja, dan itu 

sudah biasa dilakukan. Dengan media ini siswa akan lebih semangat dalam hal 

bercerita atau mengarang dan dituangkan dengan ditulis.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di SDN Pulorejo 2 Ngoro Jombang 

yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2015 diketahui bahwa tidak ada media 

yang digunaka dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa sulit untuk memahami 

materi yang telah diajarkan, maka dibutuhkan suatu pengembangan media pada 

pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi 

adalah media BUSUPARI. Menggunakan media BUSUPARI kedalam bentuh 

sebuah permaian, peserta didik akan menjadi lebih aktif dan antusias, sehingga 



4 

 

 

 

proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Media 

pembelajaran BUSUPARI menyajikan sebuah alat penyampaian materi yang 

dikemas dalam bentuk permainan puzzle. Media pembelajaran BUSUPARI ini 

dikembangkan menggunakan kotak berbentuk kubus yang terbuat dilengkapi 

dengan magnet. Media BUSUPARI bisa digunakan sebagai media pembelajaran 

Bahasa Indonesia kelas III sekolah dasar.  

 

 Selain dengan menggunakan media gambar seri, ada juga beberapa 

penelitian yang menggunakan beberapa media, salah satunya pada artikel 

penelitian dengan judu “ Peningkatan Pembelajaran Menulis Kerangka Deskripsi 

Dengan Menggunakan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas V MI 

Muhammadiyah Sungai Bakau Ketapang” yang disusun oleh Selviana dari 

Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2012. Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK). Pada penelitian ini media yang digunakan adalah 

media audio visual, penelitian dilakukan pada siswa kelas V. 

 Alasan peneliti menggunakan media ini karena peneliti ingin membuat 

pembelajaran menjadi lebih menarik selain itu, media ini dapat mempermudah 

siswa untuk menulis cerita diskripsi. Kelebihan media kubus susun puzle seri 

(BUSUPARI) adalah siswa akan lebih mudah menulis cerita diskripsi dan lebih 

semangat. Dengan menggunakan media ini, tentunya apa yang disampaikan akan 

menjadi lebih menarik dan konsentrasi mengenai apa yang disampaikan oleh 

guru. 

Teori belajar yang cocok digunakan dalam penelitian menulis diskripsi ini 

adalah teori belajar kontruktivisme. Karena teori ini sesuai dengan maksud 
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peneliti  untuk mengembangkan kreativitas dari dalam diri peserta didik dengan 

media yang sangat dekat dengan peserta didik sehari-hari. Teori  belajar 

konstruktivisme adalah suatu teori yang menekankan pada proses dan lebih 

menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik berdasarkan 

kehidupan nyata. 

Media BUSUPARI pada pembelajaran menulis diskripsi, diharapkan 

aktivitas guru dan peserta didik saat proses pembelajaran akan mengalami 

peningkatan. Aktivitas peserta didik diharapkan lebih baik ketika menyusun 

BUSUPARI dapat lebih berkonsentrasi dan sungguh-sungguh. Terdapat beberapa 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan digunakan 

oleh peneliti untuk menguatkan teori . Penelitian tersebut berjudul “ Media 

gambar seri dalam pembelajaran keterampilan menulis narasi”. Penelitian ini 

berkesimpulan adanya peningkatan aktivitas pendidik dan setiap 

pembelajarannya, rata-rata hasil belajar mengalami peningkatan, dan respon 

peserta didik juga mengalami peningkatan. 

 Berdasarkan pembahasan di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Kubus Susun Puzle Seri 

(BUSUPARI) Pada Keterampilan Menulis Kerangka Dieskriptif Kelas 3 di SDN 

Pulorejo 2 Ngoro Jombang”. 

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana produk pengembangan media kubus susun puzle seri 

(BUSUPARI) pada keterampilan menulis kerangka deskriptisf 

kelas 3 di SDN Pulorejo 2 Jombang? 
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2. Bagaiman kelayakan pengembangan media kubus susun puzle seri 

(BUSUPARI) pada keterampilan menulis kerangka deskriptisf 

kelas 3 di SDN Pulorejo 2 Jombang? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui produk pengembangan media kubus susun puzle 

seri (BUSUPARI) pada keterampilan menulis kerangka deskriptisf 

kelas 3 di SDN Pulorejo 2 Jombang. 

2. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan media kubus susun 

puzle seri (BUSUPARI) pada keterampilan menulis kerangka 

deskriptisf kelas 3 di SDN Pulorejo 2 Jombang. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

  Produk yang dihasilkan dalam pengembangan media ini adalah media 

pembelajaran yang dapat langsung dapat digunakan oleh siswa. Media ini dapat 

digunakan oleh semua siswa yang ingin mencobanya. Media pembelajaran ini 

ditujukan kepada siswa siswi kelas 3 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia 

untuk keterampilan menulis deskriptif.  

 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

 Hasil penelitian dan pengembangan yang diinginkan pada media kubus 

susun puzle seri (BUSUPARI) di keterampilan menulis deskripsi ini adalah : 

1. Bagi siswa, diharapkan siswa siswi khususnya siswa kelas 3 pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia keterampilan menulis, siswa dapat 

bermain sambil belajar agar siswa tidak jenuh saat proses belajar 

mengajar dilaksanakan. 
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2. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif media yang diberkan 

kepada siswa, dan sebagai refrensi untuk proses belajar mengajar 

berikutnya 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

  Asumsi penelitian ini adalah siswa lebih senang belajar sambil bermain, 

apalagi dengan media puzzle seperti ini, siswa akan lebih aktif belajar dan lebih 

bersemangat dalam belajar bahasa Indonesia terutama di keterampilan menulis ini. 

  Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini hanya saya batasi pada 

siswa kelas 3 di SDN Pulorejo 2 Ngoro Jombang di mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Standart Kopetensi : mengungkapkan pikiran dan perasaan, dan 

informasi dalam karangan sederhana dan puisi, dengan Kopetensi Dasar : menulis 

karangan sederhana berdasarkan gambar seri menggunakan pilihan kata dengan 

kalimat yang tepat dengan memperhatikan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik. 

 

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam pengembangan media kubus 

susun puzle seri (BUSUPARI) pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

keterampilan menulis deskriptif adalah : 

1. Media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. (Gerlach dan Ely dalam Arsyad 2011:3) 

2. Keterampilan menulis adalah merupakan suatu kegiatan 

komunikasi   berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada 
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pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. (2011:3) 

3. Mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang 

diberikan disemua jenjang pendidikan formal. Mata pelajaran 

bahasa indonesia diberikan dengan tujuan agar siswa dapat 

berkomunikasi dengan bahasa idonesia dengan baik dan benar. 

4. BUSUPARI adalah media yang berbentuk kubus dan ditempeli 

gambar-gambar seri. BUSUPARI merupakan kepanjangan dari 

kubus susun puzle seri.  

 


