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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang harus dimiliki seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan baik. 

Melalui tulisan, seseorang dapat menyampaikan pengalaman, pikiran, gagasan, 

perasaan, atau keinginannya. Keterampilan menulis yang baik sangatlah penting 

untuk seseorang di kemudian hari karena akan mampu memberikan kesempatan 

dan juga tantangan yang lebih bagi mereka. Untuk menghasilkan suatu tulisan 

yang baik, seseorang harus memiliki rangkaian yang memadai untuk dapat 

diekspresikan secara efektif melalui pemanfaatan media tulis. Tulisan yang baik 

tidak bisa sekali jadi, namun harus melewati berbagai proses mulai dari proses 

membuat kerangka tulisan, membuat draft, sampai bisa menjadi tulisan, dan revisi 

secara berkesinambungan. Kenyataannya, banyak orang yang tidak menghasilkan 

suatu tulisan dengan melalui proses menulis tersebut sehingga hasil tulisannya 

pun tidak bisa optimal. Sumber belajar menurut Edgar Dale adalah pengalaman-

pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang 

mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan peristiwa 

belajar. Maksutnya adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Musfiqon, 2012:129) Komponen 

sumber belajar meliputi: pesan, manusia, material (media-software), peralatan 

(hardware), teknik (metode), dan lingkungan yang dipergunakan secara sendiri-

sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya tindak belajar. . 
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Menggunakan sumber media maka dapat menumbuhkan insprisasi siswa untuk 

menulis. 

Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya. Lingkungan yang ada disekitar siswa 

merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk 

pencapaian proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi 

siswa SD. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran akan lebih 

bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan 

yang sebenarnya keadaan yang alami, lebih factual dan kebenaranya lebih dapat 

dipertanggung jawabkan. Waktu kegiatan pembelajaran guru banyak yang 

menjumpai hambatan-hambatan . 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 26 Juli 2016 peneliti melihat 

hambatan dalam proses pembelajaran. Hambatannya antara lain yang meliputi (1) 

siswa sudah bisa menulis lancar tetapi ada beberapa siswa yang masih kurang 

dalam menulis (2) ada beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan oleh guru karena asik bermain sendiri. Munculnya hambatan-

hambatan tersebut tersebut menyebabkan beberapa siswa kurang mencapai 

indikator kompetensi dan standar kompetensi minimal yang telah ditentukan. oleh 

sebab itu, diperlukan sebuah strategi dalam pembelajaran meningkatkan 

keterampilan menulis untuk membantu siswa menemukan objek, menggali dan 

menuangkan ide-ide mereka dengan diksi-diksi yang sesuai sehingga bisa 

menghasilkan suatu karya yang baik, maksimal, mencapai indikator dan standar 

kompetensi minimal yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SDN Tulusrejo 2 mengatakan 

bahwa standar ketuntasan minimum adalah 75. Hal tersebut mewajibkan para 

siswa tersebut agar memperoleh nilai minimal 75, akan tetapi berdasarkan studi 

pendahuluan (pra tindakan) yang dilakukan peneliti di SDN Tulusrejo 2, melalui 

nilai hasil karya siswa serta wawancara dengan guru kelas, dapat disimpulkan 

bahwa dari 35 siswa dikelas II yang belum dapat memenuhi nilai KKM ada 8 

siswa, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa siswa kelas II SDN Tulusrejo 2 

ada yang belum mampu mencapai indikator yang diinginkan. Maka peneliti 

melakukan penelitian di SDN Tulusrejo 2 dengan menggunakan sumber media 

sekolah. 

Alasan peneliti menggunakan sumber media karena dengan menggunakan 

sumber media maka siswa mempunyai inspirasi atau ide-ide dengan siswa melihat 

alam sekitar yang ada di lingkungan sekolah. Dengan melihat misalnya pohon, 

gedung sekolah, hewan, dan lain sebagainya yang ada di sekitar SDN Tulusrejo 2 

maka siswa dapat menghasilkan inspirasi untuk minat menulis. 

Alasan peneliti memilih SDN Tulusrejo 2 Kota Malang karena di SDN 

Tulusrejo 2 ini siswa kelas II semester 1 tahun ajaran 2016-2017 kurang berminat 

dalam pembelajaran menulis dan nilainya ada yang tidak mencapai KKM. Sesuai 

dengan uraian tersebut maka peneliti memilih SDN Tulusrejo II untuk melakukan 

penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pembelajaran kontekstual yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas II Dengan Menggunakan 

Sumber Media Di SDN Tulusrejo 2 Malang”. 
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, bahwa yang

menjadi fokus masalah dalam kegiatan pembelajaran menulis kelas II SDN Tulusrejo 

2 Kota Malang adalah pelaksanaan pembelajaran yang kurang tepat, sehingga 

berpengaruh pada hasil belajar siswa yang masih rendah dan masih belum bisa 

mencapai KKM. Permasalahan pembelajaran ini akan diatasi dengan pemanfaatan 

media lingkungan kontekstual sekolah agar hasil belajar siswa meningkat, khususnya 

materi menulis pada pembelajaran tematik tema 3 (Tugasku sehari-hari) subtema 2 

(Tugasku sehari-hari di Sekolah) pembelajaran 3. Dalam pemanfaatan sumber media 

siswa dalam pembelajaran di ajak keluar kelas agar melihat lingkungan yang ada di 

sekitar sekolah dan melihat makhluk hidup apa saja yang ada di lingkungan sekolah. 

Setelah siswa melihat diminta menulis apa saja yang siswa lihat dengan cara 

pemanfaatan lingkungan sekolah tersebut bisa menumbuhkan keterampilan menulis 

siswa. 

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan

menggunakan sumber media lingkungan sekolah ?

2. Bagaimana proses pembelajaran tematik dengan menggunakan sumber media

lingkungan sekolah dalam meningkatkan Keterampilan Menulis siswa kelas II

SDN Tulusrejo 2 Lowokwaru Malang?



5 
 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui cara meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan 

menggunakan sumber media lingkungan sekolah 

2. Mengetahui proses pembelajaran tematik dengan menggunakan sumber media 

lingkungan sekolah dalam meningkatkan keterampilan Menulis siswa kelas II 

SDN Tulusrejo 2 Lowokwaru Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara teoritis dan manfaat 

praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Teoritis  

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam meningkatkan keterampilan 

menulis pada pembelajaran tematik dengan pemanfaatan sumber media lingkungan. 

2. Praktis  

a. Kegunaan bagi Guru 

1. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk guru dalam 

meningkatkan keterampilan menulis pada pembelajaran tematik dengan 

sumber media lingkungan sekolah. 

2. Untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional dalam menangani 

proses belajar mengajar di kelas. 
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a. Kegunaan bagi Sekolah 

1. Untuk meningkatkan kualitas keterampilan menulis pada pembelajaran 

tematik siswa kelas II dengan sumber media lingkungan sekolah. 

2. Bermanfaat bagi sekolah lain jika masalahnya sama dengan sekolah yang 

diteliti sekarang. 

b. Kegunaan bagi Peneliti 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

keterampilan menulis pada pembelajaran tematik dengan sumber media. 

 

F. Penegasan Istilah  

1. Menulis sebagai upaya untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, pikiran, 

pendapat, opini dan lain sebagainya melalui media tulis (Tabroni, 2007:11). 

2. Sumber Belajar adalah pengalaman-pengalaman yang ada pada dasarnya 

sangatluas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat 

dialami dan dapat menimbulkan peristiwa belajar (Musfiqon, 2012:129). 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar (Abdurrahman dalam Jihad, 2008:14).  

 

 


