
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang memiliki 

beberapa aspek keterampilan berbahasa yang harus dicapai oleh siswa. 

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali 

berhubungan dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka 

ragam. Keterampilan berbahasa biasanya diperoleh melalui suatu hubungan 

urutan yang teratur, mulai dari belajar menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat keterampilan itu pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, 

merupakan catur tunggal (Tarigan, 2013:1) 

Keterampilan berbahasa memiliki kaitan yang sangat erat 

hubungannya dengan keterampilan yang lain. Bahasa yang digunakan oleh 

seseorang mencerminkan pada pikirannya. Orang itu semakin terampil dalam 

berbahasa maka semakin jelas jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat 

diperoleh melalui praktik dan banyak latihan.  

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

pendidikan, karena dapat membantu siswa berlatih berpikir, mengungkapkan 

gagasan dan  memecahkan masalah. Menulis merupakan suatu bentuk berpikir, 

yang juga merupakan alat untuk membuat orang lain ikut berpikir. Dengan 

menulis siswa mampu menuangkan berbagai ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya dalam bentuk tulisan. 
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Bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sangat diperlukan untuk 

menguasai mata pelajaran yang diajukan di sekolah dasar. Semua pelajaran 

yang ada disekolah menggunakan bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk siswa memiliki kemampuan berkomunikasi baik 

secara lisan maupun tulisan. Agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa tulisan maka siswa harus dibekali dengan 

kemampuan menulis.  

Mengingat materi bahasa Indonesia yang terlalu banyak tugas siswa 

yang harus dikerjakan dan tidak semua siswa menyukai dengan tugas yang 

diberikan, maka banyak siswa yang sering merasa bosan dalam pembelajaran. 

Mengatasi kebosanan tersebut maka guru harus dapat berinovasi dalam 

pembelajaran baik dalam metode pembelajaran atau media yang digunakan. 

Inovasi metode dan media pembelajaran yang digunakan dapat membantu guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru SD Negeri 2 

Kutawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga diketahui bahwa 

kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi masih rendah. Siswa masih 

menganggap keterampilan menulis itu sulit, karena belum mampu 

mengembangkan sebuah kata menjadi kalimat dengan baik yang dipengaruhi 

karena rendahnya pengetahuan kosakata. Disamping itu, minat belajar siswa 

dalam menulis juga masih rendah. Hal ini dibuktikan  dari hasil nilai pretest 

siswa dalam kemampuan menulis karangan narasi yang menunjukan dari 39 

siswa hanya sekitar 12 siswa yang tuntas dalam menulis karangan narasi 
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dengan baik dan 23 siswa lainnya belum tuntas dan sisanya hanya mengerjakan 

asal-asalan dan belum menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar.  

Peneliti dan guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

menulis yang kelas lakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

permasalahan tersebut. Dari hasil refleksi awal dapat diketahui bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia guru masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah. Disamping itu waktu praktik untuk menulis juga belum 

optimal, sehingga menimbulkan rasa bosan pada diri siswa. Rasa bosan itu 

terlihat dari siswa yang tidak memperhatikan guru dan asik bermain sendiri 

selama pelajaran. Hanya beberapa siswa yang ketika diberikan tugas oleh guru 

dapat mengerjakan dengan baik dan serius. Pembelajaran yang demikian 

membuat siswa kurang fokus dan tidak dapat mengekspresikan kemampuannya 

dalam menulis sebuah karangan sehingga guru perlu menerapkan sebuah 

metode yang dapat memberikan motivasi dan semangat baru bagi siswa agar 

lebih fokus dan kreatif lagi, misalnya saja dengan mengembangkan sebuah 

media pembelajaran sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi 

pembelajaran dan tercapainya perubahan pada diri siswa sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh siswa. 

Peneliti dan guru sepakat untuk berkolaborasi melakukan upaya 

perbaikan pembelajaran dengan melakukan sebuah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Peneliti dan guru sepakat untuk menerapkan salah satu strategi dan 

media pembelajaran dalam meningatkan kemampuan menulis siswa kelas IV 

berbantuan media video dengan strategi strategi think pair share,  
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Penggunaan media video dengan strategi think pair share diharapkan 

dapat membantu siswa menumbuhkan ide dan gagasan dalam membuat suatu 

karangan narasi. Media video ini akan membantu siswa lebih fokus terhadap 

topik yang akan dibahas, sedangkan strategi strategi think pair share dapat 

membantu siswa dalam berpikir, menemukan ide yang akan diungkapkannya 

dalam bentuk tulisan. Seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya siswa SD 

diantaranya memiliki sikap yang aktif, perhatian kurang fokus, rasa ingin tahu 

tinggi, dan suka mencari perhatian. Karakteristik yang dimiliki siswa SD 

tersebut dapat dijadikan sebagi alat dalam guru memotivasi mereka dalam 

belajar dengan menggunakan media video tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat rumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimana penerapan strategi think pair share 

berbantuan media video dalam pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Negeri 

2 Kutawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan menulis narasi menggunakan media video dengan strategi 

think pair share dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri 2 

Kutawis. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat bermanfaat dengan memberikan informasi dan sebagai 

pertimbangan dalam dunia pendidikan mengenai pembelajaran Bahasa 

Indonesia dalam kemampuan menulis karangan narasi menggunakan media 

video dengan strategi think pair share. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi siswa  

1) Mempengaruhi sikap siswa dalam berpikir dan berpendapat dalam 

kemampuan menulis karangan narasi. 

2) Memudahkan siswa dalam menulis sebuah karangan 

b. Bagi guru 

1) Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 

2) Guru dapat mengetahui alternatif penggunaan media pembelajaran. 

3) Guru dapat memotivasi siswa melalui video yang ditayangkan. 

c. Bagi sekolah 

1) Dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif media dan strategi 

think pair share pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa. 

2) Meningkatkan mutu belajar sekolah. 
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