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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 Pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sangat 

mendasar dan pokok untuk diajarkan pada siswa sedini mungkin. Zulele 

dalam Nurgubitasari (2015:237) mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan serta 

dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa serta membantu siswa 

dalam memahami mata pelajaran lainnya. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

harus diberikan kepada siswa sejak dini atau ditingkat SD dengan cara 

memberikan ruang untuk berlatih. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia 

sendiri dimaksudkan agar (1) siswa mampu menguasai empat aspek 

keterampilan berbahasa (aspek membaca, menulis, menyimak, dan berbicara); 

(2) dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa dalam semua bidang 

studi; (3) mengupayakan peningkatan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi (Depdiknas: 2006)  

 Aspek keterampilan berbahasa yang ditekankan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia dikelas 1 yakni  menekankan pada aspek keterampilan membaca 

dan menulis. Membaca, yaitu kemampuan memahami bahasa tulis, memaknai 

simbol-simbol tertulis, dan menghubungkan informasi tertulis dengan struktur 

penge-tahuan yang telah ada.  Sedangkan menulis adalah menyampaikan ide 

atau gagasan dan pesan dengan menggunakan lambang grafik (tulisan). 
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Tulisan adalah suatu sistem komunikasi manusia yang menggunakan tanda-

tanda yang dapat dibaca atau dilihat dengan nyata.  

 Tujuan umum pengajaran menulis di sekolah dasar adalah agar murid 

mampu memahami dan mengomunikasikan serta menerapkan ide dengan baik 

dan tersusun dalam bahasa tulis. Achmad (2010:4). Sedangkan menurut 

Hadijah (2013: 234), bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya. Menulis 

bukanlah sekedar menyalin jenis-jenis keterampilan bahasa lainnya. Menulis 

bukanlah sekedar menyalin kata-kata keterampilan bahasa lainnya. Menulis 

bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga 

mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan 

yang teratur, sehingga diperlukan kreatifitasnya sang penulis dengan 

memperhatikan struktur kalimat.  Siswa hanya menulis kalimat saja tanpa 

memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam kalimat serta tidak 

memperhatikan makna kalimat yang telah ditulis. 

 Menulis membuat kalimat merupakan hal yang penting karena kalimat 

merupakan suatu bentuk bahasa yang disusun berdasarkan gagasan-gagasan 

seseorang atau penutur secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang 

lain. Berkomunikasi menggunakan kalimat yang baik dan mudah di pahami, 

maka penutur atau seseorang harus memahami bagaimana cara membuat dan 

menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang efektif. Pembelajaran 

menulis  terdapat indikator keberhasilan dalam menulis kalimat yang harus 

diperhatikan agar siswa dikatakan terampil dalam menulis kalimat, yakni 



3 
 

 
 

dalam sebuah kalimat harus terdapat unsur-unsur dalam kalimat. Adapun 

unsur-unsur dalam kalimat yaitu (a) subjek atau pokok kalimat merupakan 

unsur utama kalimat; (b) predikat atau kata kerja berkonfiks me-kan atau me-i;  

(c) objek biasanya berupa kata benda dan dapat menduduki fungsi subjek 

apabila kalimat dipasifkan; (d) pelengkap adalah unsure kalimat yang 

berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi 

struktur kalimat; (e) keterangan kalimat berfungsi menjelaskan atau 

melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. 

 Berdasarkan dari hasil observasi pada proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia dikelas 1 di SDN Mojorejo 01 Batu pada tanggal 28 Maret 2016, 

diketahui hasil belajar keterampilan menulis kalimat sederhana pada kelas 1 

yang berjumlah 29 siswa,  19 siswa atau  65,5% mendapat nilai diatas KKM  

Sedangkan 10 siswa atau 34, 4% lainnya mendapatkan nilai dibawah KKM. 

Proses pembelajaran menulis kalimat, siswa kurang paham dalam hal unsur-

unsur yang harus ada dalam menulis kalimat dan penempatan unsur-unsur 

kalimat karena siswa hanya melihat atau mencontoh kalimat yang guru buat. 

Contohnya kurang paham tentang penempatan subjek, predikat, objek, dan 

keterangan dari penyusunan kalimat tersebut. Contohnya ketika siswa diberi 

kata “pasar” untuk membuat sebuah kalimat dan maka kalimat yang dibuat 

oleh siswa yaitu “pergi kepasar ibu tadi pagi” sebenarnya penulisan yang tepat 

dengan SPOKnya adalah  “ibu pergi kepasar tadi pagi”. Kesulitan yang lain 

dalam penulisan kalimat masih kurang tepat dalam penempatan unsur-unsur 

kalimat. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya hasil pembelajaran bahasa 
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Indonesia khususnya pada keterampilan menulis kalimat sederhana, dengan 

nilai ketuntasan 70 siswa mendapatkan nilai 65. 

 Berdasarkan paparan diatas maka, peneliti perlu menerapkan sebuah 

model pembelajaran, Concept Sentence, dimana merupakan salah tipe model 

pembelajaran yang dikembangkan dari Cooperative Learning.  Model 

Concept Sentence merupakan salah satu ragam pembelajaran aktif yang 

dilakukan dengan penyajian beberapa kata kunci dimana kata kunci tersebut 

minimal 4 kata kunci sesuai materi yang disajikan, kemudian kata kunci itu 

disusun menjadi beberapa kalimat dalam kelompok dan didiskusikan kembali 

secara pleno dipandu oleh guru”  Suprijono (2013: 23). Penggunaan model ini 

dalam kegiatan pembelajaran menulis, diharapkan dapat lebih meningkatkan 

keterampilan menulis kalimat sederhana. Model ini diharapkan siswa dapat 

menulis kalimat sederhana dengan baik dan benar sesuai dengan susunan 

penulisan kalimat, dan terampil dalam menulis kalimat sederhana sehingga 

siswa mampu mencapai indikator keberhasilan dengan maksimal atau  siswa 

dikatakan terampil dalam menulis kalimat sederhana. Hal ini didukung dengan 

adanya penelitian yang terdahulu tentang “Peningkatan keterampilan menulis 

paragraf narasi menggunakan model Contept Sentence” penggunaan model 

Concept Sentence dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas VA SDN 2 

Langkapura dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf narasi siswa. 

Oleh Endang (2013) bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

keterampilan menulis. 
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 Berdasarkan kesulitan menulis kalimat dan rendahnya hasil pelajaran 

bahasa indonesia, maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas yang berjudul” Peningkatan Keterampilan Menulis Kalimat dengan 

Mengunakan Model Concept Sentence pada materi bahasa Indonesia  kelas 1 

tema”Kegemaranku” subtema ”Gemar berolahraga”  di SDN Mojorejo 01 

Batu ”. 

B. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana penerapan model Concept Sentence terhadap peningkatan 

keterampilan menulis kalimat pada materi bahasa indonesia kelas 1 

tema”Kegemaranku” subtema ”Gemar Berolahraga”di SDN Mojorejo 01 

Batu. 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar keterampilan menulis kalimat  

mengunakan model Concept Sentence pada materi bahasa Indonesia kelas 

1 tema”Kegemaranku” subtema ”Gemar Berolahraga”di SDN mojorejo 01 

Batu. 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penerapan model Concept Sentence terhadap 

peningkatan keterampilan menulis kalimat pada materi bahasa indonesia 

kelas 1 tema”Kegemaranku” subtema ”Gemar Berolahraga”di SDN 

Mojorejo 01 Batu. 
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2. Untuk mengetahui hasil belajar keterampilan menulis kalimat mengunakan 

model Concept Sentence pada materi bahasa indonesia kelas 1 

tema”Kegemaranku” subtema ”Gemar Berolahraga”di SDN Mojorejo 01 

Batu. 

D. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah jika dengan menerapkan model Concept Sentence dapat 

meningkatkan keterampilan menulis kalimat pada materi bahasa Indonesia  

siswa kelas 1 tema”Kegemaranku” subtema ”Gemar Berolahraga” SDN 

Mojorejo 01 Batu. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memudahkan siswa dalam 

menyerap materi dan diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Serta 

penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan-kegiatan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran menulis 

kalimat di SDN Mojorejo 01 Batu. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi guru, model Concept Sentence  dalam proses pembelajaran dan 

membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan di SDN 

Mojorejo 01 Baru. 

b. Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar dan daya tarik siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dikelas serta dapat memudahkan  
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pemahaman siswa dalam materi yang diajarkan di SDN Mojorejo 01 

Batu. 

c. Bagi sekolah, dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perumusan 

kebijakan dalam upaya meningkatkan pendidikan di SDN Mojorejo 01 

Batu. 

d. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman juga wawasan tentang 

pembelajaran dikelas serta tentang pemilihan metode yang tepat dalam 

proses pembelajaran keterampilan menulis kalimat di SDN Mojorejo 

01 Batu. 

F. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka perlu ditetapkan 

adanya pembatasan masalah. Dasar dari adanya pembatasan masalah ini 

disesuaikan dengan kemampuan peneliti baik dari segi waktu, tenaga, bahkan  

biaya. 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya meneliti keterampilan menulis kalimat mengunakan 

Model Concept Sentence.  

2. Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran tematik kelas 1 tema 

“Kegemaranku” subtema “Gemar Berolahraga”. 

3. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 1 SDN Mojorejo 01 Batu. 
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G. Definisi istilah atau definisi operasional 

 Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan atau keterampilan menulis kalimat adalah kemampuan 

mengatur atau menempatkan sekelompok kata yang terdiri atas subyek, 

predikat, objek dan kata keterangan dengan mematuhi kaidah-kaidah yang 

berlaku di dalam membuat kalimat sehingga kaliamat merupakan satuan 

dari beberapa kata yang mengungkapkan pikiran secara utuh.  

2. Concept Sentence adalah salah satu model pembelajaran aktif yang 

dilakukan dengan memberikan beberapa kata kunci kepada siswa dimana 

kata kunci tersebut sesuai dengan materi yang disajikan, kemudian kata 

kunci kata kunci tersebut disusun menjadi beberapa kalimat.  


