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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi Bahasa Indonesia. Bahasa 

merupakan produk budaya yang berharga dari generasi ke generasi berikutnya. 

Bahasa adalah hasil budaya yang hidup dan berkembang dan harus dipelajari. 

Bahasa Indonesia sesuai undang-undang sistem pendidikan nasional merupakan 

mata pelajaran wajib bagi seluruh peserta didik di semua jalur dan jenjang 

pendidikan formal. Seseorang  anak manusia yang tidak pernah diajak berbicara, 

maka tidak akan pernah memiliki kemampuan berbicara. Sejak bayi seorang anak 

yang hidup dilingkungan srigala, maka anak tersebut tidak pernah mempunyai 

kemampuan berbicara dan bahkan tidak mampu berfikir sebagai layaknya anak 

manusia (Pirozzi, 21:2003). 

Selain sebagai bahasa resmi Bahasa indonesia juga merupakan bagian dari 

kurikulum yang sangat penting diajarkan di Sekolah Dasar, karena Bahasa 

Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam setiap pelajaran yang disampaikan. 

Dengan belajar Bahasa Indonesia siswa mampu untuk berkomunikasi baik secara 

lisan maupun tulis. Sejalan dengan peryataan tersebut, kurikulum KTSP 

(Depdiknas, 2006:8) menyebutkan: “ pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia”.   
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Maka dari itu begitu pentingnya pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

diajarkan di Sekolah Dasar. Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen , 

yakni; (1) menyimak,(2) berbicara, (3) membaca, dan (4) menulis. Keempat  

keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu-kesatuan, merupakan catur-

tunggal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat keterampilan tersebut saling 

terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan proses-proses berpikir yang 

mendasari bahasa (Dawson 1963:27 dalam tarigan, 2008)  dan keempat 

keterampilan  tersebut di urutkan berdasarkan pemerolehannya terlebih dahulu, 

kemudian berbicara membaca dan memperoleh keterampilan menulis.   

Seperti yang kita ketahui, belajar bahasa tidak terlepas dari belajar 

menulis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2007: 1219), menulis 

didefinisikan sebagai kegiatan melahirkan pikiran/ perasaan (seperti mengarang 

membuat surat) dengan tulisan. Menulis adalah kemampuan berbahasa yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap 

muka dengan orang lain.  

Menulis merupakan  sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis. Menulis merupakan 

kegiatan untuk menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan yang 

diharapkan dapat dipahami oleh pembaca dan berfungsi sebagi alat komunikasi 

secara tidak lansung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menulis 

merupakan kegiatan seseorang untuk menyampaiakn gagasan kepada pembaca 

dalam bahasa tulis agar bisa dipahami oleh pembaca.    

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

penting. Oleh karena itu, menulis harus dilatih secara sungguh-sungguh agar 
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tujuan pembelajaran menulis dapat tercapai secara optimal. Hal ini sangat penting 

untuk dilaksanakan mengingat menulis merupakan sarana yang sangat penting 

untuk mengembangkan intelektual anak sejak pendidikan dasar. Keterampilan 

menulis merupakan proses belajar yang memerlukan ketekunan berlatih, semakin 

rajin berlatih keterampilan menulis semakin meningkat. Oleh karena itu, semua 

keterampilan menulis perlu ditingkatkan dan diharapkan mampu menulis paragraf 

deskripsi.  

Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang memberikan kesan atau 

empresi kepada pembaca tentang objek, gagasan. Tempat atau peristiwa dengan 

sejelas-jelasnya. Melalui deskripsi pembaca seoleh-oleh diajak penulis untuk 

menjelajah menggunakan pancainderanya. Tujuan yang ingin dicapai oleh 

paragraf ini adalah tercapainya penghayatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu 

sehingga pendengar atau pembaca merasakan seolah-olah ia sendiri yang 

mengalami dan mengetahui secara langsung. Oleh karena itu, untuk menulis 

paragraf deskripsi erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa 

dan kondisi lingkungan belajar yang kondusif.   

Berdasarkan Kuriulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), siswa kelas V 

SD harus mencapai kompetensi dasar menulis karangan deskripsi 

mendeskripsikan lingkungan sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. Pada 

kelas inilah siswa memperoleh pembelajaran tentang menulis karangan paragraf 

deskripsi sebelum mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan peneliti pada tanggal 30 

Mei 2017 peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas V SDN Punten 02 

Batu, penulis mengetahui bahwa masih banyak siswa yang menganggap 
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keterampilan menulis paragraf deskripsi adalah suatu keterampilan berbahasa 

yang sulit. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain siswa merasa 

jenuh dan bosan belajar di dalam kelas, siswa kurang berminat untuk mempelajari 

paragraf deskripsi, kurangnya pengetahuan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf deskripsi, terbatasnya kemampuan siswa dalam berimajinasi dan 

mengeluarkan ide untuk memberi kesan hidup pada objek paragraf, penggunaan 

kosakata yang belum maksimal, penggunaan ejaan dan tanda baca yang masih 

salah. Selain itu, siswa juga belum bisa memaksimalkan penginderaan dalam 

menulis paragraf deskripsi. Kondisi ini yang menyebabkan kemampuan siswa 

untuk menulis paragraf deskripsi tidak berkembang sehingga nilai yang diperoleh 

siswa belum dapat mencapai batas ketuntasan yang telah ditentukan oleh guru. 

Dan proses pembelajaran yang monoton dan guru masih menggunakan model 

belajar konvesional dan belum ditemukan model pembelajaran dan media yang 

tepat untuk menyampaikan materi keterampilan menulis deskripsi. Permasalahan-

permasalahan ini ditemukan di kelas V SDN Punten 02 Batu, sehingga 

menyebabkan siswa kurang terampil dalam menulis deskripsi dengan baik. 

Upaya yang bisa dilakukan  untuk memperbaiki proses pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi keterampilan menulis deskripsi, diperlukan menerapkan model dan 

media  pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa mudah memahami media yang 

mampu siswa dalam kegiatan menulis deskripsi. Model pembelajaran adalah suatu pola 

atau rencana yang sudah direncanakan sedimikan rupa dan digunakan untuk menyusun 

kurikulum mengatur materi pelajaran, dan memberi pentunjuk kepada pengajar di 

kelasnya. Joice & Weil (dalam Isjoni, 2013: 50). 
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  Disamping model belajar sangat diperlukan dalam memperbaiki proses 

pembelajaran, alangkah lebih efektifnya lagi model pembelajaran ditambahkan 

dengan bantuan media pembelajaran karena media sangat berpengaruh untuk 

keberhasilan proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. Dengan demikian 

dapat disimpulkan guru harus mampu mengembangkan keterampilan dalam 

pembuatan media pembelajaran karena media pembelajaran  membantu 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya  dan tujuan pembelajarana di 

sekolah pada khususnya. 

Melalui model pembelajaran kooperatif tipe concept sentences dan media 

stick bergambar siswa dapat menumbuhkan kerja sama dalam kelompok. Concept 

sentences pada hakikatnya merupakan pengembangan dari consep attainment 

yang di kembangakan dari pakar psikologi kognitif, jerome bruner (1971) (dalam 

miftahul Huda: 2013:316). Concept sentences pembelajaran ini berusaha 

mengajarkan siswa untuk membuat sebuah kalimat dengan beberapa kata kata 

kunci yang telah disediakan agar bisa menangkap konsep yang terkandung dalam 

kalimat tersebut dan membedakanya dengan kalimat-kalimat lain. Dengan 

diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe concept sentences dengan 

media stick bergambar diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dan minat 

belajar siswa  khususnya dalam keterampilan menulis deskripsi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe Concept Sentences Dan Media Stick 

Bergambar Pada Materi Keterampilan Menulis Deskripsi Untuk Siswa Kelas 

V Sdn Punten 02 Batu”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai yang telah diuraiakan di atas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe concept sentences 

dan media stick bergambar pada keterampilan menulis deskripsi untuk siswa 

kelas V SDN  Punten 02 Batu? 

2. Bagaimana peningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model 

kooperatif tipe concept sentences dan media stcik bergambar pada 

keterampilan menulis deskripsi untuk siswa kelas V SDN Punten 02 Batu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran model kooperatif tipe concept 

sentences dan media stick bergambar pada keterampilan menulis deskripsi 

untuk siswa kelas V SDN  Punten 02 Batu. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari penerapan model kooperatif 

tipe concept sentences dan media stick bergambar pada keterampilan menulis 

deskripsi untuk siswa kelas V SDN  Punten 02 Batu. 
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1.4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori pembelajaran dan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

pada latar belakang penelitian sebelumya, peneliti dapat menyusun hipotesis 

tindakan sebagai berikut: dengan menggunakan model kooperatif tipe concept 

sentences dan media stick bergambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

keterampilan menulis deskripsi untuk siswa kelas V SDN  Punten 02 Batu. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada banyak pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai : 

1. Bagi guru : Melalui penelitian ini guru dapat menjadikan salah satu referensi 

sebagai salah satu alternatif tekhnik meodel pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa. 

2. Bagi siswa : Melalui penelitian ini siswa dapat termotivasi untuk lebih gemar dan 

tertarik untuk belajar bahasa indonesia khususnya dalam keterampilan menulis. 

3. Bagi sekolah : Dapat menjadi referensi agar proses belajar dan pembelajaran 

dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. 

4. Bagi peneliti : Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian sejenis. 

 

1.6.  Batasan Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dikenakan pada siswa kelas V yang dilaksanakan di SDN Punten 

02 Batu. 
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2. Dalam penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2017/2018.

3. Penelitian ini dibatasi pada pembelajaran Bahasa indonesia dengan materi

keterampilan menulis deskripsi.

1.7.  Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan pandangan 

dan perngertian yang berhubungan dengan judul skripsi yang peneliti ajukan, 

maka perlu disertakan definisi-definisi istilah sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa

dapat belajar dan bekerja dalam kelompok kecil (4-6 siswa) serta dapat

berinterakasi satu sama lain demi mencapai tujuan belajar bersama.

2. concept sentences adalah model pembelajaran yang menyajikan materi,

menyajikan kata kunci sesuai materi dan setiap kelompok menyusun kalimat

yang sesuai dengan kata kunci, dan setiap perwakilan kelompok

mempresentasikan hasil belajar.

3. Media pembelajaran adalah alat yang ada disekitar kita yang digunakan untuk

membantu mempermudah menyampaikan materi kepada siswa, seperti buku,

tape recorder, kaset, vidio camera, vidio recorder, film, slide (gambar bingkai),

foto, gambar, grafik, televisi, dan kompoter.

4. Menulis  deskripsi adalah kecakapan seseorang untuk memindahkan kesan-

kesan hasil pengamatan dan perasaan kepada para pembaca lewat tulisan agar

pembaca seolah-olah dapat melihat sendiri objek tersebut secara keseluruhan

seperti yang dialami secara fisik oleh penulisnya.




