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BAB I 

  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan dan merupakan 

penunjang dalam semua bidang studi. Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

arahkan untuk meninggkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasih dalam bahasa indonesia dengan baik dan benar, baik secara 

lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia.  

Standar kompetensi dalam kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa 

indonesia merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan 

sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Standar kompetensi ini merupakan 

dasar bagi peserta didik untuk memahami, dan merespon situasi 

lokal,regional,nasional,dan global. 

Secara umum pembelajaran bahasa indonesia adalah sebagai berikut : 

(1)  Siswa menghargai dan membanggakan bahasa indonesia sebagai 

bahasa persatuan (nasional) dan bahasa negara. (2) Siswa memahami bahasa 

indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakanya dengan 

tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 

(3) Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektua. dalm berpikir dan berbahasa 

(berbicara dan menulis), (5) Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan 
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karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa (6) 

Siswa menghargai dan membanggakan sastra indonesia sabagai khazanah 

budaya dan intelektua manusia indonesia. untuk meningkatkan mutu 

pengunaan bahasa indonesia, pengajaranya di lakukan sejak dini, yakni 

mulai dari sekolah dasar yang nantinya di gunakan sebagai landasan untuk 

jenjang lebihh lanjut pembelajaran bahasa indonesia ini di arahkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasih dengan bahasa 

indonesia penguasaan bahasa indonesia yang baik dapat diketahui dari 

standar kompetensi yang meliputi menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis, (Depdiknas, 2004:317)   

 

Menulis merupakan salah satu dari empat aspek keterampilan 

berbahasa. menulis adalah sebuah proses pembelajaran dari berbagai macam 

kesulitan dan kegagalan. Menulis adalah hal nyata yang bisa di pelajari 

dengan ketentuan dan kemampuan untuk terus mempraktikan.  

Pada dasarnya, semua keterampilan dalam bahasa indonesia penting 

untuk di kuasai, tetapi menulis memang harus di akui sebagai sebuah 

aktifitas yang sangat berbeda bila di bandingkan dengan bicara atau 

aktivitas verbal lainya.  Menulis merupakan sebuah kesabaran, keuletan dan 

kejelian tersendiri. Di samping itu, menulis bukanlah kemampuan yang 

dapat di kuasai dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses 

pembelajaran, sehingga memang diperlukan sebuah proses panjang bagi 

menumbuhkan kembangkan tradisi menulis.   
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Pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa kemampuan yang di 

integrasikan dalam pembelajaran misalnya kemampuan menulis merupakan 

keterampilan yang  harus di kuasai siswa, agar bisa berkomunikasi secara 

tertib (Departement Pendidikan Nasional 2009:1). Pembelajaran bahasa 

indonesia SD di arahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

Berkomunikasih dengan baik secara lisan maupun tulisan komunikasi lisan 

maupun tulisan membutuhkan kemampuan menulis (Zulela, 2012:11) 

Menurut Sunarti, (2009:36) “ menulis adalah keterampilan mikro yang 

menggunakan bentuk kata yang benar, memakai kosa kata yang tepat, 

menggunakan bentuk kata yang benar, memakai kosa kata yang tepat,  

menggunakan ortografi secara benar, termasuk penulisan ejaan dan tanda 

baca “ selain itu menggunakan gaya yang sesuai dengan genre dan target 

pembacanya.  

Pembelajaran keterampilan menulis pada jenjang sekolah dasar 

merupakan landasan untuk jenjang yang lebih tinggi. Siswa sekolah dasar di 

harapkan dapat menyerap aspek-aspek dasar dari keterampilan menulis guna 

menjadi bekal ke jenjang lebih tinggi. Dengan lain, pembelajaran 

keterampilan menulis di sekolah dasar, berfungsi ssebagai landasan untuk 

latihan keterampilan menulis ke jenjang pembelajaran sekolah selanjutnya.  

Pentingnya kemampuan menulis dapat di deskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan menulis adalah satu sarana untuk menemukan sesuatu. Dalam 

artian menulis dapat merangsang pemikiran dalam rangka mengangkat  

dan informasi yang ada di alam bawah sadar pemikiran 
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2. Kegiatan menulis dapat memunculkan ide baru 

3. Kegiatan menulis dapat melatih kemampuan mengorganisasi dan 

menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki 

4. Kegiatan menulis dapat melatih sikap objektif yang  ada pada diri 

seseorang maupun siswa.  

5. Kegiatan  menulis dapat membantu diri kita untuk menyerap dan 

memproses informasi  

6. Kegiatan menulis akan memungkinkan kita untuk berlatih memecahkan 

beberapa masalah sekaligus  

7. Kegiatan menulis dalam sebuah bidangg ilmu akan memungkinkan kita 

untuk menjadi aktif dan tidak hanya menjadi pemerintah informasi.  

Keterampilan menulis oleh para ahli pengajaran bahasa di tempatkan 

pada tataran paling tinggi dalam proses pemerolehan bahasa. Hal ini 

disebabkan keterampilan menulis merupakan keterampilan produktif hanya 

dapat diperoleh sesudah keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. 

Hal ini pula yang menyebabkan keterampilan menulis merupakan 

keterampila berbahasa yang di anggap paling sulit. Seperti kita ketahui 

kemampuan menulis di ajarkan di sekolah dasar  sejak kelas I sampai 

dengan kelas VI kemampuan yang di ajarkan di kelas I dan kelas II 

permulaan, Sedangkan di kelas III, IV,V dan VI di sebut pembelajaran 

menulis lanjut.  

Kemampuan menulis merupakan salah satu jenis kemampuan 

berbahasa tulis yang bersifat produktif, artinya kemampuan menulis ini 

merupakan kemampuan yang menghasilkan tulisan. Menulis merupakan 
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kegiatan yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. 

kemampuan yang diperlukan antara lain kemampuan berpikir secara teratur 

dan logis, kemampuan mengungkapkan pikiran, atau gagasan secara jelas 

dengan menggunakan bahasa yang efektif, dan kemampuan menerapkan 

kaidah tulis-menulis dengan baik.  

Kemampuan-kemampuan yang diperlukan itu dapat diperoleh melalui 

proses yang panjang sebelum sampai pada tingkat mampu menulis, siswa 

harus mulai dari awal  dengan tingkat awal, tingkat permulaan, mulai dari 

pengenalan lambing-lambang bunyi. Pengetahuan dan kemampuan yang 

diperoleh  pada tingkat permulaan pada pembelajaran menulis permulaan 

itu, akan menjadi dasar peningkatan dan pengembangan kemampuan siswa 

selanjutnya apa bila dasar itu lebih baik, kuat, maka dapat di harapkan hasil 

pengembangan akan baik pula dan apa bila dasar itu kurang baik atau lemah 

maka dapat diperkirakan hasil pengembangan akan kurang baik juga. 

Mengingat hal itu maka selayaknya pembelajaran menulis mendapat 

perhatian yang memadai dari guru.  

Menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa dan pengespresian 

ide, gagasan, pikiran, dan perasaan kedalam lambing-lambang kebahasaan 

yang harus dikuasai siswa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi 

baik secara lisan dan maupun tulis. Tulisan yang baik memiliki ciri-ciri 

yang bermakna, jelas, merupakan satu kesatuan, singkat dan padat, serta 

memenuhi kebahasaan pada jenjang sekolah dasar kegiatan menulis sudah 
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mulai diberikan oleh guru kepada siswa di kelas rendah yang di kenal 

dengan menulis permulaan.  

Menulis permulaan merupakan keterampilan menulis yang diajarkan 

pada kelas rendah, yakni kelas I dan II sekolah dasar sebagai pembelajaran 

menulis pada tingkat dasar. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh 

siswa pada pembelajaran menulis permulaan tersebut akan menjadi dasar 

dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan siswa pada jenjang 4 

selanjutnya (Zuhdi,1997:62-63). Apabila pembelajaran menulis permulaan 

yang dikatakan sebagai acuan dasar tersebut baik dan kuat, maka diharapkan 

hasil pengembangan keterampilan menulis sampai tingkat selanjutnya akan 

menjadi baik pula.  

Menulis merupakan kegiatan komunikasi verbal yang berisi 

penyampaian pesan dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. 

Pesan yang dimaksud di sini adalah isi atau muatan yang terkandung dalam 

tulisan, sedangkan tulisan pada dasarnya adalah rangkaian huruf yang 

bermakna dengan segala kelengkapan lambang tulisan seperti ejaan dan 

pungtuasi. Dengan demikian, menulis merupakan salah satu bentuk 

pengggunaan bahasa, disebut keterampilan berbahasa, yang melibatkan 

empat unsur, yakni penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, 

saluran atau medium tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan (Yunus, 

2002:13) 

Menulis permulaan merupakan keterampilan yang harus di kuasai 

siswa sekolah dasar sejak dini karena keterampilan, menulis permulaan 

sangat mendasar bagi siswa khususnya di kelas I dan II pengetahuan dan 
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kemampuan yang diporoleh Siswa. Pada pembelajaran menulis permulaan 

tersebut akan menjadi dasar dalam Peningkatan dan Pengembangan 

Kemampuan siswa pada jenjang selanjutnya apabila pembelajaran menulis 

Permulaan, yang di katakan sebagai acuan dasar tersebut  dan kuat akan 

maka di harapkan hasil Pengembangan keterampilan menulis tingkat 

selanjutnya akan menjadi baik. (Riadji dalam Yulianto, 2013:3) 

Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter 

Menggunakan Pendekatan tematik dan kontekstual siswa diharapkan 

mampu meningkatkan dan Menggunakan pengetahuan untuk mengkaji,  dan 

mempersonalisasi nilai- nilai karakter dan ahlak mulia.Tujuan kurikulum 

2013 untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah 

pada pemebetukan budi pakerti secara utuh terpadu, Seimbang sesuai 

standar kompetensi kelulusan pendidikan  Pembelajaran tematik  di gunakan 

di sekolah dasar untuk kelas I sampai kelas VI (Mulyasa, 2013:7) 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema sub tema, untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

dan tema yang diberikan merupakan pokok pikiran atau gagasan pokok 

yang menjadi topik  pembelajaran. Proses belajar dan pembelajaran tidak 

akan lepas dari kegiatan berkomunikasi sehari hari pada saat pembelajaran 

di dalam sekolah, atau di luar sekolah menggunakan bahasa nasional yaitu 

bahasa indonesia .  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  awal, yang dilakukan 

peneliti di Lapangan pada tanggal 23 Agustus, dalam proses pembelajaran 

menulis permulaan  kelas I di SDN Mojorejo 01 Batu. Peneliti menemukan 
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Permasalahan tentang kemampuan menulis siswa pada saat proses 

pembelajaran masih ada beberapa siswa yang belum bisa menulis 

permulaan.  kemampuan siswa belum dapat menulis suku kata dan menulis 

teks kalimat sederhana  masih ada beberapa tulisan siswa yang belum 

lengkap dan benar, seperti penulisan kata banyak menjadi bayak,uang 

menjadi ung, gajah menjadi gjah dan lain lain. Informasi dari guru 

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak dapat menulis 

permulaan adalah dari lingkungan sekitar misalnya, dengan teman sebaya, 

kurangnya motivasi dari orang tua, dan keinginan belajar siswa masih 

kurang, kemampuan siswa dalam menulis permulaan membutuhkan 

kesabaran dan ketelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut alasan peneliti 

menganalisis kemampuan siswa dalam menulis permulaan, dapat di lihat 

dari proses pembelajaran  kemampuan menulis siswa dapat di lihat 

keseharian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan 

memperhatikan penulisan siswa sejak dini peserta didik harus di ajarkan 

menulis permulaan dengan memperhatikan kaidah penulisan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas,  maka 

peneliti berkeinginan untuk melakukan peneliti terkait judul” kemampuan 

menulis permulaan  pada siswa kelas 1 SDN Mojorejo 01 Batu “ peneliti 

mengkaji kemampuan menulis permulaan yang mencakup dengan menulis  

permulaan suku kata dan kalimat sederhana saja Penelitian ini mengunakan 

metode penelitian kualitatif. dengan judul “Analisis Kemampuan Menulis 

Permulaan pada Siswa Kelas I SDN Mojorejo 01 Batu” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan menulis permulaan ditinjau dari segi  menulis 

suku kata siswa kelas I SDN Mojorejo 01 Batu? 

2. Bagaimana kemampuan menulis permulaan ditinjau dari segi menulis  

kalimat sederhana Siswa kelas 1 SDN Mojorejo 01 Batu  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalaan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

menggetahui keberhasilan kemampuan menulis permulaan kelas 1 SDN 

Mojorejo 01 Batu .  

1. Mendeskripsikan  kemampuan menulis suku kata siswa kelas 1SDN 

Mojorejo 01 Batu 

2. Mendeskripsikan  kemampuan menulis kalimat sederhana siswa kelas 

1 SDN Mojorejo 01 Batu 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat di jadikan pembelajaran menulis 

permulaan dan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

pemikiran yang bermanfaat bagi perekembangan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan terutama kemampuan siswa dalam  

menulis permulaan kelas I SDN Mojorejo 01 Batu.  
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b. Hasil penelitian ini dapat menambah kekayaan pustaka di 

bidang pengajaran bahasa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

permulaan. 

b. Bagi siswa, dapat menguasai keterampilan menulis dengan cepat 

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mempelajari 

bidang ilmu yang lain. 

c. Bagi sekolah, membantu sekolah untuk berkembang sesuai 

dengan tuntunan jaman, meningkatkan kualitas pendidikan 

khususnya di SD Negeri Mojorejo 01 Batu, dan membantu 

lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) untuk mampu berdaya 

saing secara wajar dan berkualitas dengan sekolah lain dalam 

rangka persaingan yang positif untuk dapat menarik minat 

masyarakat agar tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di 

SD Negeri Mojorejo 01 Batu.  

E. Definisi Istilah  

Pelaksanaan penelitian yang berjudul” Analisis Kemampuan Menulis 

Permulaan Siswa Kelas 1 SDN Mojorejo 01 Batu” Penelitian ini 

memberikan definisi istilah agar tidak terjadi kesalahan terhadap penelitian 

ini. Adapun definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kemampuan

Kemampuan  Menulis adalah kecakapan atau Kesanggupan seseorang

individu untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. Menguasai keahlian 

dalam melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan dan suatu penilaian.  

2. Menulis

merupakan aktivitas pengepresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan

ke dalam lambang-lambang kebasahan meliputi: penggunaan tanda 

baca dan penggunaan diksi, penataan kalimat, pengembangan 

paragraph, pengolahan gagasan, dan pengembangan model karangan 

(Wahyuni, 2012:36)   

3. Menulis Permulaan

Merupakan kemampuan yang harus di kuasai siswa sekolah dasar

sejak dini, karena keterampilan menulis permulaan merupakan 

keterampilan yang  sangat mendasar bagi siswa sekolah dasar Rian 

(dalam Yulianto, 2013:3)  

F. Batasan Masalah

1. Pengambilan data penelitian di lakukan kepada pihak sekolah yaitu

terdiri dari wali kelas, dan siswa, yang terpusat pada penelitian ini

kemampuan menuis permulaan siswa yang terdiri dalam menulis yaitu

menulis suku kata dan kalimat sederhana dalam penulisan suku.

2. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis data deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana kemampuan menulis suku kata dan menulis

kalimat sederhana.




