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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, terdapat empat 

aspek keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Salah satu 

aspek keterampilan berbahasa tersebut adalah menulis. Menurut Cahyani dan 

Rosmana (2006:97) menulis bukan sekedar menggambar huruf-huruf, tetapi ada 

pesan yang dibawa penulis melalui gambar huruf-huruf tersebut yaitu karangan. 

Karangan sebagai ekspresi pikiran, gagasan, pendapat, pengalaman yang disusun 

secara sistematis dan logis. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran menulis di Sekolah Dasar, seorang 

guru harus mengetahui bagaimana cara menyampaikan materi yang efektif bagi 

siswa sehingga mudah dipahami. Hal ini terkait dengan model pembelajaran 

yang akan digunakan, hingga karakteristik siswa yang dihadapi. Bila guru dapat 

memadukan hal-hal tersebut dalam satu paket pembelajaran, maka akan tercipta 

pembelajaran menulis yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Salah satu bentuk keterampilan berbahasa yaitu kemampuan menulis, 

dimana keterampilan ini tidak dapat diperoleh secara alamiah, tetapi melalui 

proses belajar mengajar. Menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

seluruh proses belajar yang dialami siswa selama menuntut ilmu disekolah. Hal 

ini didasarkan pada pemikiran bahwa menulis merupakan kemampuan dasar 
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sebagai bekal belajar menulis di jenjang berikutnya. Pembelajaran menulis 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses atau tahapan-tahapan. 

Proses yang dilakukan dalam pembelajaran menulis di SD disesuaikan dengan 

tingkat kelas dan tingkat kesulitan, serta jenis dan bentuk tulisan yang digunakan. 

Bentuk kesulitan siswa dalam menulis biasanya terlihat ketika siswa 

diminta untuk menulis sebuah karangan sederhana, mendeskripsikan suatu benda 

ataupun ketika menulis puisi, melengkapi cerita, mereka sering mengeluh dan 

terlihat bingung dengan apa yang ingin mereka tulis, mereka seringkali 

mengalami kesulitan dalam memunculkan dan mengembangkan ide. Kesulitan 

yang dialami siswa dapat mengakibatkan menurunnya prestasi belajar dalam 

pembelajaran menulis. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam hal menulis juga terjadi pada siswa 

kelas IV SD Negeri 1 Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. 

Setiap mereka diberi ulangan menulis misalnya untuk melengkapi cerita rumpang 

banyak yang mengalami kesulitan, sehingga mereka mendapat nilai di bawah 

nilai KKM. 

Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan ibu Ning Suratmi selaku guru 

kelas IV SD Negeri 1 Banjaran pada bidang studi Bahasa Indonesia diperoleh 

informasi yaitu rendahnya tingkat kreativitas siswa dalam pembelajaran menulis 

khususnya mengenai melengkapi cerita rumpang. Karya siswa kebanyakan 

mencontoh cerita yang sudah ada, bukan menghasilkan sendiri lanjutan cerita 

tersebut. Siswa masih belum mampu untuk mengembangkan ide/gagasan pokok 
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dalam cerita. Selain itu prestasi belajar siswa dalam melengkapi cerita rumpang 

pun tergolong rendah. Hal ini terbukti dari nilai UTS 20 siswa kelas IV SD 

Negeri 1 Banjaran, hanya 8 siswa yang mencapai KKM. Setelah dikaji lebih 

lanjut hal ini dikarenakan siswa jarang menulis dalam bentuk karangan. Selain 

itu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan tidak mampu mengikuti 

petunjuk yang diberikan guru. Guru hanya menggunakan buku paket Bahasa 

Indonesia sebagai satu-satunya sumber, alat dan media pembelajaran dalam 

materi melengkapi cerita rumpang.  

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi nilai UTS Bahasa Indonesia siswa 

kelas IV semester I SD Negeri 1 Banjaran tahun ajaran 2011/2012: 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Nilai Ulangan dan UTS Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV 

Semester I SD Negeri 1 Banjaran Tahun Ajaran 2012/2013  

Nilai Jumlah Presentase Kriteria 

Ulangan UTS Ulangan UTS 

< 70 7 8 35% 40% Tuntas 

> 70 13 12 65% 60% Tidak Tuntas 

 

Melalui diskusi dengan guru diketahui bahwa faktor penyebab masalah 

adalah penjelasan guru sulit dipahami siswa, guru hanya menggunakan metode 

ceramah saja. Sehingga siswa menjadi bosan dan kurang perhatian ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran, serta kurangnya alat bantu mengajar dalam pembelajaran menulis 
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menyebabkan rendahnya kreativitas siswa dalam pembelajaran menulis. Hal 

tersebut berakibat langsung pada menurunnya prestasi belajar siswa. 

Pada dasarnya siswa kelas IV SD Negeri 1 Banjaran tergolong siswa yang 

aktif namun kurang kreatif. Dalam pembelajaran mereka tidak berani untuk 

berkreasi sendiri. Mereka merasa takut salah dan cenderung meniru apa yang 

telah dicontohkan oleh guru atau teman sendiri. Sebenarnya kreativitas itu sangat 

diperlukan bagi siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan telah diuraikan sebelumnya, 

maka kondisi ini harus segera diperbaiki. Harus ada upaya perbaikan 

pembelajaran yaitu salah satunya dengan mencari dan menggunakan suatu model 

pembelajaran dan media yang efektif, inovatif, dan berpotensi memperbaiki 

pembelajaran menulis, sehingga meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi melengkapi cerita rumpang. 

Atas dasar kesepakatan bersama guru kelas IV SD Negeri 1 Banjaran dengan 

peneliti guru diputuskan untuk merancang suatu bentuk pembelajaran yang 

mampu meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar Bahasa Indonesia materi 

melengkapi cerita rumpang melalui model Picture and Picture dengan media 

gambar seri sebagai media alternatif dalam pemecahan masalah tersebut. 

Model Picture and Picture merupakan sebuah model pembelajaran yang 

menggunakan rangkaian gambar dalam proses pembelajarannya, sehingga 

memberi kesempatan anak untuk ikut serta aktif dan menggali kreativitasnya 

Upaya Meningkatkan Kreativitas..., Septyan Ika Manati Fahmi, FKIP, UMP, 2013



5 

 

dalam menyusun gambar-gambar tersebut menjadi pola urutan yang sesuai, 

melengkapi cerita rumpang yang runtut dan padu sesuai gambar. Media gambar 

seri dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam melengkapi cerita rumpang 

dengan bahasa tulis. Media gambar seri digunakan dalam penelitian ini karena 

pola berpikir siswa kelas IV yang masih memerlukan media pembelajaran yang 

konkrit, merangsang dan mengembangkan kreativitas siswa dan mempermudah 

menulis siswa dalam melengkapi cerita rumpang. Dengan kedua hal tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar Bahasa Indonesia 

materi melengkapi cerita rumpang siswa kelas IV SD Negeri 1 Banjaran. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan model Picture and Picture dapat meningkatkan 

kreativitas siswa dalam melengkapi cerita rumpang di kelas IV SD Negeri 1 

Banjaran? 

2. Bagaimana penerapan model Picture and Picture dapat meningkatan prestasi 

belajar Bahasa Indonesia materi melengkapi cerita rumpang di kelas IV SD 

Negeri 1 Banjaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Bahasaa Indonesia di kelas IV SD Negeri 1 Banjaran. 

2. Tujuan Khusus  

a. Meningkatkan kreativitas siswa dalam melengkapi cerita rumpang mata 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui model Picture and Picture. 

b. Meningkatkan prestasi belajar Bahasa Indonesia materi melengkapi 

cerita rumpang melalui model Picture and Picture di kelas IV SD 

Negeri 1 Banjaran. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan 

berbahasa, khususnya pembelajaran menulis dalam melengkapi cerita 

rumpang. 

2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, 

maupun peneliti sendiri: 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan 

meningkatkan prestasi belajar materi melengkapi cerita rumpang melalui 

model picture and picture dengan baik dan benar. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan alternatif pemilihan stategi 

pembelajaran menulis dalam melengkapi cerita rumpang serta dapat 

mengembangkan keterampilan dan kreativitas guru, khususnya dalam 

penerapan strategi yang inovatif dan menarik. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai tempat atau wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

yang didapat selama proses perkuliahan tentang model pembelajaran yang 

cocok diterapkan dalam suatu materi pembelajaran. Selain itu untuk 

menerapkan model Picture and Picture pada pembelajaran menulis dalam 

melengkapi cerita rumpang mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

d. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan menggunakan suatu 

model dan media pembelajaran yang baik dan cocok sehingga dapat 

meningkatkan kualitas peserta didik yang dihasilkan. Meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 
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