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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan setiap individu dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahasa juga dikatakan sebagai satuan ujaran yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai lambang bunyi yang bersifat arbitrer 

dan memiliki satuan arti yang lengkap. Dengan bahasa itulah manusia dapat saling 

berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi itu sendiri adalah berkomunikasi 

(Dalman, 2014: 1). Di setiap negara manusia berkomunikasi menggunakan bahasa 

mereka masing-masing. Seperti halnya di Indonesia menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasionalnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara 

adalah bahasa Indonesia (UUD 1945: 77). Oleh karenanya, mata pelajaran bahasa 

Indonesia diajarkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, 

menengah, hingga jenjang pendidikan tinggi.  

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar mencakup empat 

keterampilan. Pada dasarnya, ada empat keterampilan berbahasa yang harus 

dimiliki setiap siswa sebagai hasil belajar. Keempat jenis keterampilan tersebut 

yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Dalman, 2014: 1-2).  

Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang harus dikembangkan secara 

dini mulai dari pendidikan dasar dengan cara metodis dan sistematis. Tanpa 

pembinaan secara metodis dan sistematis sulit keterampilan ini dimiliki (Semi, 

2007: V). Keterampilan menulis sangat penting karena merupakan salah satu 
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keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Siswa dapat 

mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, pemikiran, dan 

perasaan yang dimiliki melalui menulis. Selain itu dapat mengembangkan daya 

pikir dan kreativitas siswa dalam menulis.  

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Penulis 

haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata dalam 

kegiatan menulis. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, 

tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur (Tarigan, 2008: 

4). Hal ini sejalan dengan pendapat Resmini (2009: 21) mengatakan bahwa 

kemampuan menulis tidak dapat diperoleh secara alamiah tetapi harus melalui 

proses belajar mengajar. Menulis merupakan suatu kegiatan yang sifatnya 

berkelanjutan sehingga pembelajarannya perlu dilakukan secara 

berkesinambungan sejak sekolah dasar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

menulis merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar menulis di jenjang 

berikutnya. Menurut Nurudin (2012: 3) menulis adalah segenap rangkaian 

kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya 

melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Menulis dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melahirkan pikiran atau perasaan dengan 

tulisan.  

Tulisan adalah sesuatu yang dihasilkan seseorang akibat kegiatan proses 

kreatif penulisnya (Nurudin, 2012: 3). Ada banyak bentuk-bentuk tulisan. Salah 

satunya bisa dilihat berdasarkan penggolongan dalam cara penyajian dan tujuan 

penyampaiannya. Dilihat dari bentuknya tulisan meliputi; narasi (cerita), deskripsi 

(lukisan), eksposisi (paparan), argumentasi (pendapat), dan persuasi (meyakinkan) 



3 
 

 
 

(Nurudin, 2012: 38). Pada dasarnya eksposisi berusaha menjelaskan suatu 

prosedur atau proses, memberikan definisi, menerangkan, menjelaskan, 

menafsirkan gagasan, menerangkan bagan atau tabel, atau mengulas sesuatu. 

Buku-buku resep, buku-buku pelajaran, buku teks, program berita, buku how to, 

laporan yang berkaitan permesinan masuk dalam bentuk tulisan eksposisi ini 

(Nurudin, 2012: 51).  

Menulis eksposisi khususnya materi penjelasan tentang cara membuat 

sesuatu harus dikuasai siswa kelas IV. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar  

KTSP 2006. Kompetensi dasarnya adalah menulis petunjuk untuk melakukan 

sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu (BSNP, 2006: 127). 

Menulis eksposisi merupakan salah satu jenis pembelajaran menulis lanjut di 

sekolah dasar kelas IV. Tujuan pembelajaran menulis lanjut di sekolah dasar 

adalah siswa dituntut untuk dapat menuangkan gagasan-gagasannya dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar (Widiyas, 2015: 1).  

Setiap guru mempunyai kewajiban untuk membimbing siswa dalam 

menuangkan gagasannya agar tujuan pembelajaran menulis tersebut tercapai. 

Guru harus berupaya agar pembelajaran menulis disukai oleh siswa. Hal ini dapat 

terlaksana apabila guru telah menguasai materi dan cara penyampaian materi. 

Guru dalam menyampaikan materi harus dapat menerapkan berbagai model 

pembelajaran menulis yang sesuai. Model pembelajaran dirasa penting karena 

model pembelajaran akan memberikan acuan bagaimana proses pembelajaran 

yang sesuai dengan materi dan karakter siswa. Jika hal tersebut dapat terpenuhi 

maka kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah tentu akan 

tercapai pula. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 29 Mei 2015 di kelas IV SDN 2 Menunggal Kabupaten Gresik sejumlah 

17 siswa. Peneliti memilih kelas IV SDN 2 Menunggal karena peneliti 

menemukan masalah bahwa kemampuan menulis eksposisi materi penjelasan 

tentang cara membuat sesuatu masih rendah. Siswa masih kesulitan dalam 

menuangkan ide gagasan secara tertulis dan sistematis. Siswa kesulitan menulis 

proses atau cara membuat sesuatu secara urut karena tidak adanya contoh konkret 

sehingga diperlukan model pembelajaran atau media yang dapat membantu 

menstimulasi siswa dalam menuangkan idenya khususnya dalam menuliskan cara 

membuat sesuatu. Hal ini berakibat pada nilai siswa kelas IV SDN 2 Menunggal 

Kabupaten Gresik tahun ajaran 2014 / 2015 dari 17 siswa di kelas IV sekitar 

52,9% siswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yaitu 65 yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah, sedangkan sekitar 47% siswa yang nilainya masih di 

bawah KKM. Hal ini menunjukkan keterampilan menulis eksposisi siswa masih 

rendah.  

Faktor penyebab rendahnya keterampilan menulis eksposisi materi 

penjelasan tentang cara membuat sesuatu adalah kurangnya variasi pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru. Variasi dalam pembelajaran bisa diterapkan melalui 

model pembelajaran. Pada kenyataannya pembelajaran menulis yang dilakukan 

kurang melibatkan siswa dan model pembelajaram yang digunakan kurang 

bervariasi. Pembelajaran menulis di kelas IV dilakukan dengan ceramah dan 

penugasan. Padahal dalam penentuan model pembelajaran menulis di tingkat 

sekolah dasar sangatlah bermanfaat bagi siswa untuk dapat membuat siswa gemar 

menulis. Kesalahan penggunaan model pembelajaran dapat menyebabkan siswa 
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malas belajar menulis, yang pada akhirnya kemampuan menulis siswa masih 

rendah. Oleh karena itu, perlu dipilih model pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran menulis. 

Berkaitan dengan keadaan tersebut, maka peneliti akan menggunakan 

suatu model pembelajaran picture and picture dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada keterampilan menulis eksposisi tentang cara membuat 

sesuatu. Peneliti memberikan solusi pemecahan masalah dengan menggunakan 

model pembelajaran picture and picture karena dapat melatih siswa berpikir logis 

dan sistematis melalui gambar yang diurutkan, dan sesuai dengan materi yaitu 

menulis cara membuat sesuatu. Picture and picture adalah suatu model belajar 

menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. 

Model pembelajaran ini mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam 

proses pembelajaran (Shoimin, 2014: 122). Gambar yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis eksposisi ini berkaitan dengan gambar tentang cara 

membuat sesuatu misalnya, gambar tentang cara membuat tempat surat dari 

batang es krim dan cara membuat tempe. Melalui variasi gambar-gambar yang 

diberikan dalam model pembelajaran picture and picture diharapkan mampu 

memudahkan siswa menangkap ide yang akan dituangkan saat menulis eksposisi 

tentang cara membuat sesuatu.  

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dipaparkan diatas maka 

peneliti mengangkat judul ”Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Eksposisi pada Siswa Kelas IV SDN 

2 Menunggal Kabupaten Gresik”. 

 



6 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu:  

1.2.1 Bagaimana penerapan model pembelajaran picture and picture pada 

keterampilan menulis eksposisi pada siswa kelas IV SDN 2 Menunggal 

Kabupaten Gresik? 

1.2.2 Bagaimana peningkatan keterampilan menulis eksposisi menggunakan 

model pembelajaran picture and picture pada siswa kelas IV SDN 2 

Menunggal Kabupaten Gresik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum yakni sebagai berikut: 

1.3.1 Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran picture and picture pada 

keterampilan menulis eksposisi pada siswa kelas IV SDN 2 Menunggal 

Kabupaten Gresik. 

1.3.2 Meningkatkan keterampilan menulis eksposisi menggunakan model 

pembelajaran picture and picture pada siswa kelas IV SDN 2 Menunggal 

Kabupaten Gresik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini ada dua macam, 

sebagaimana uraian berikut ini: 

1.4.1 Manfaat penelitian secara teoritis.  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

peneliti lain tentang pentingnya model pembelajaran dalam pembelajaran 

menulis khususnya pada siswa kelas IV sekolah dasar. 
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1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis. 

1.4.2.1 Bagi guru 

Guru dapat menerapkan model pembelajaran  picture and picture di kelas 

untuk meningkatkan keterampilan menulis eksposisi. 

1.4.2.2 Bagi siswa 

Membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan dan dapat 

meningkatkan keterampilan menulis eksposisi tentang cara membuat 

sesuatu. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti  

Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman tersendiri untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa dengan mengunakan model pembelajaran 

picture and picture. 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Tujuan batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam  

melaksanakan penelitian agar dapat berjalan lancar, efektif dan sesuai harapan. 

Mengingat ruang lingkup dan keterbatasan kemampuan, peneliti akan membatasi 

masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Peneliti hanya akan 

meneliti siswa kelas IV SDN 2 Menunggal Kabupaten Gresik, pada semester 

ganjil tahun ajaran 2015-2016. Aspek yang diteliti meliputi penerapan model 

pembelajaran picture and picture, dan meningkatkan keterampilan menulis 

eksposisi tentang cara membuat sesuatu, misalnya cara membuat tempat surat dari 

batang es krim dan cara membuat tempe. 
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1.6 Definisi Istilah 

Hal – hal yang dicakup dalam penelitian akan dijelaskan peneliti melalui 

beberapa definisi istilah yang ada dalam rumusan masalah sebagai kata kunci 

dalam penelitian. Penjabarannya sebagai berikut: 

1.6.1 Picture and picture adalah suatu model belajar menggunakan gambar yang 

diurutkan menjadi urutan logis. Gambar yang digunakan adalah gambar seri 

tentang cara membuat sesuatu seperti gambar seri tentang cara membuat 

tempat surat dari batang es krim dan gambar seri tentang cara membuat 

tempe. Gambar seri tersebut digunakan untuk mempermudah siswa dalam 

menuangkan ide gagasan secara tertulis serta mempermudah siswa dalam 

menulis karangan eksposisi tentang cara membuat sesuatu. 

1.6.2 Keterampilan menulis merupakan segenap rangkaian kegiatan seseorang 

dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui 

bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Keterampilan menulis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis eksposisi. 

Aspek penilaian keterampilan menulis karangan eksposisi mencakup: (1) 

Isi, (2) Organisasi Isi, (3) Kosa Kata, (4) Penggunaan Bahasa, (5) Mekanik. 

1.6.3 Eksposisi merupakan tulisan yang menjelaskan suatu prosedur atau proses, 

memberikan definisi, menerangkan, menjelaskan sesuatu. Karangan 

eksposisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksposisi proses yaitu 

eksposisi yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu atau cara membuat 

sesuatu. Misalnya eksposisi tentang cara membuat tempat surat dari batang 

es krim dan cara membuat tempe.   

 
 




