
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa meliputi 

empat aspek dasar, yaitu berbicara, menyimak, membaca dan menulis. 

Keterampilan ini harus ada di dalam diri setiap siswa karena merupakan 

kesatuan yang lengkap. Kemampuan dalam berbahasa yang baik sangat 

berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kemampuan berbahasa yang baik 

dapat menentukan keberhasilan komunikasi dalam kehidupan 

bermasyarakat yang serba lisan seperti sekarang ini. 

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa 

sangat penting. Oleh sebab itu, setiap siswa hendaknya dapat memiliki 

kemampuan berbahasa yang baik karena hal ini tidak hanya menunjang 

proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga akan mendukung atau 

bermanfaat bagi kehidupan siswa pada masa-masa berikutnya. Kemampuan 

berbahasa Indonesia berarti siswa terampil menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai alat komunikasi. Terampil berbahasa berarti terampil menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Menghayati 

bahasa dan sastra Indonesia berarti siswa memiliki pengetahuan bahasa dan 

sastra Indonesia, dan memiliki sikap positif terhadap bahasa dan sastra 

Indonesia. 
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Kenyataan menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia 

masih belum optimal, yang dibuktikan melalui beberapa penelitian. Hasil 

penelitian mutu pendidikan yang dilakukan oleh The Third International 

Mathematics and Science Study Report (TIMSS-R) pada tahun 1999, untuk 

mata pelajaran bahasa Indonesia pada urutan ke 32 dari 38 negara yang 

diteliti. (Ditjen Dikdasmen, 2002; 2). Kemudian hasil penelitian Direktorat 

Dikmenum 1996-1997 (Depdiknas, 2000b: iii) menunjukkan bahwa 

pembelajaran di sekolah menengah cenderung text book oriented dan tidak 

terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa memiliki kesulitan untuk 

memahami konsep akademik. Guru biasa menggunakan sesuatu yang 

abstrak dan metode ceramah. Akibatnya, motivasi belajar siswa sulit 

ditumbuhkan dan pola belajar mereka cenderung menghafal dan 

mekanistik. Kenyataan yang demikian mendorong upaya untuk mengubah 

model pembelajaran yang ada menjadi pembelajaran kontekstual (Balfas, 

2006: 3). 

Uraian tersebut di atas menjadi cermin bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia masih mengalami permasalahan sehingga hasilnya kurang 

optimal. Berdasarkan kenyataan tersebut maka pembelajaran Bahasa 

Indonesia harus terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam berbahasa. Terlebih lagi bahasa Indoensia merupakan jati diri 

dan juga sebagai bahasa pemersatu, sehingga pembelajaran bahasa 

Indoensia harus diupayakan sebaik mungkin agar siswa dapat memiliki 

kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. 

Efektivitas Cerita Bergambar..., Etikawati, Program Pascasarjana UMP, 2012



 3 

Salah satu keterampilan berbahasa adalah menulis. Keterampilan 

menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan berbahasa mempunyai 

peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. Menulis merupakan 

kemampuan seseorang mengungkapkan ide-ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, 

dan pengalaman-pengalaman hidupnya dalam bahasa tulis yang jelas, 

runtun, gagasan, ekspresif, enak dibaca dan dipahami orang lain (Marwoto, 

dkk, 1987: 12). Keterampilan menulis diperlukan untuk menuangkan buah 

pikiran secara teratur dan terorganisasi. Oleh karena itu sejak dini siswa 

perlu dilatih agar dapat menuangkan ide kalimatnya secara kreatif dan 

imajinatif (Arundati, 2010: 12). 

Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling 

rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Menurut 

Sanjaya (2011: 68), hal ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-

kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan 

menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Hal 

senada juga dinyatakan Arundati (2010: 12) bahwa masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan mengembangkan kalimat karena metode yang 

digunakan oleh guru kurang sesuai. 

Sugiran (2008: 72) menyatakan bahwa dua dari empat aspek, yaitu 

membaca dan menulis, dipelajari anak setelah mereka masuk sekolah. Anak 

mulai mempelajari kedua aspek ini di kelas rendah atau kelas I dan kelas II 

sekolah dasar. Kedua kegiatan membaca dan menulis yang dilakukan di 
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kelas I dan Kelas II dikenal dengan sebutan membaca dan menulis 

permulaan. Kedua kemampuan ini harus dikuasai sejak dini karena 

keduanya sebagai dasar memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan 

yang lain.  

Menurut Zuchdi dan Budiasih (1996: 62), membaca dan menulis 

permulaan (selanjutnya disingkat MMP) merupakan kemampuan awal yang 

harus dimiliki anak untuk dapat membuka cakrawala pengetahuan yang 

lebih luas. Untuk itu, kemampuan MMP harus dipupuk sejak dini. Jika 

membaca merupakan kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif, 

maka menulis merupakan kemampuan menghasilkan tulisan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa keterampilan 

menulis permulaan ini sangat penting. Permasalahannya, pembelajaran 

menulis permulaan tidaklah mudah. Menurut Wright, dkk (1993:15), 

mengajar anak untuk dapat membaca dan menulis merupakan kegiatan yang 

sulit dilakukan. Apalagi untuk mengajar MMP pada anak-anak usia kelas 

awal yang masih berada dalam usia bermain dan belum memungkinkan 

untuk menghadapkan mereka pada situasi pembelajaran yang serius. Dari 

penelitian yang telah dilakukan terhadap pembelajaran MMP, Nisrina 

(2000:165) telah membuktikan bahwa secara umum penguasaan membaca 

dan menulis permulaan siswa SD belum maksimal. Penelitian semacam 

juga dilakukan oleh Anwar (1997). Berdasarkan hasil penelitiannya, Anwar 

(1997: 157) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan bentuk latihan 
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membaca permulaan karena disebabkan faktor guru, lingkungan sosial, latar 

belakang, serta sarana penunjang.  

Paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan keterampilan menulis permulaan pada siswa 

adalah guru. Di sini guru memegang peranan yang besar. Guru dituntut 

untuk dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga 

siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilannya. Tugas guru untuk membekali siswa dengan berbagai 

macam keterampilan siswa merupakan perwujudan dari profesionalisme 

guru. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 yang dimaksud 

dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru sebagai pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia 

dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

professional, dan kompetensi sosial.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya untuk 

mewujudkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya adalah dengan 

menerapkan metode pembelajaran yang tepat, sesuai materi yang diberikan. 

Terwujudnya hal tersebut akan memberikan iklim yang kondusif terhadap 
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suasana pembelajaran sehingga mendukung pencapaian prestasi belajar 

yang baik. Dikatakan oleh Slameto (2003: 57) bahwa metode mengajar itu 

mempengaruhi belajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang kurang baik pula. Metode mengajar yang 

kurang baik daat terjadi misalnya karena guru kurang persiapan dan kurang 

menguasai bahan pelajaran sehingga guru tersebut menyajikannya tidak 

jelas atau sikap guru terhadap siswa dan atau mata pelajaran itu sendiri 

tidak baik. Akibatnya siswa menjadi malas. Agar siswa dapat belajar 

dengan baik maka metode mengajar harus diusahakan tepat, efisien dan 

efektif. 

Kenyataan menunjukkan belum semua guru dapat memilih dan 

menerapkan metode yang tepat dalam pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran menulis permulaan. Hasil penelitian terhadap kemampuan 

guru dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang dilakukan 

Mudiono (2000: 193) menunjukkan rendahnya kemampuan guru dalam 

merencanakan dan menentukan metode serta memilih dan menetapkan 

media. Selain itu, guru sangat kurang kemampuannya dalam menentukan, 

memilih, dan menggunakan media sesuai dengan tujuan. 

Salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan 

berbahasa siswa, khususnya menulis permulaan, adalah melalui metode 

cerita bergambar. Hasil penelitian Faizah (2009) menunjukkan bahwa 

penerapan metode cerita bergambar lebih efektif untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa siswa dan penanaman nilai-nilai kepada siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Berpijak pada hasil penelitian 
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tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh efektivitas metode cerita 

bergambar dalam meningkatkan keterampilan menulis permulaan pada 

siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Masih banyak siswa yang memiliki keterampilan berbahasa yang 

rendah. 

2. Menulis permulaan sangat penting bagi siswa, tetapi proses 

pembelajarannya tidak mudah.  

3. Sebagian guru menerapkan metode mengajar yang kurang tepat dalam 

pembelajaran menulis. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1. Seperti apakah keterampilan menulis permulaan siswa Sekolah Dasar di 

Kecamatan Mandiraja? 

2. Apakah efektif pembelajaran yang menggunakan metode cerita 

bergambar dalam meningkatkan keterampilan menulis permulaan siswa 

Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja? 

3. Adakah perbedaan efektivitas yang nyata antara pembelajaran menulis 

permulaan yang menggunakan metode cerita bergambar dengan yang 

tidak menggunakan metode cerita bergambar pada siswa Sekolah Dasar 

di Kecamatan Mandiraja ? 
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 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran tentang keterampilan menulis permulaan pada 

siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja.  

2. Mengetahui efektivitas pembelajaran dengan menggunakan metode 

cerita bergambar dalam meningkatkan keterampilan menulis permulaan 

pada siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja. 

3. Mengetahui perbedaan antara pembelajaran menulis permulaan yang 

menggunakan metode cerita bergambar dengan yang tidak 

menggunakan metode cerita bergambar pada siswa Sekolah Dasar di 

Kecamatan Mandiraja. 

 

1.5. Hipotesis 

1. Ho:  Keterampilan menulis permulaan pada siswa Sekolah Dasar di 

Kecamatan Mandiraja masih rendah.  

Hi:  Keterampilan menulis permulaan pada siswa Sekolah Dasar di 

Kecamatan Mandiraja sudah baik. 

2. Ho:  Pembelajaran dengan menggunakan metode cerita bergambar tidak 

efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan pada 

siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja. 

H1: Pembelajaran dengan menggunakan metode cerita bergambar 

efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan pada 

siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja. 
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3. Ho: Tidak ada perbedaan yang nyata antara pembelajaran menulis 

permulaan yang menggunakan metode cerita bergambar dengan 

yang tidak menggunakan metode cerita bergambar pada siswa 

Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiraja. 

Hi: Ada perbedaan yang nyata antara pembelajaran menulis permulaan 

yang menggunakan metode cerita bergambar dengan yang tidak 

menggunakan metode cerita bergambar pada siswa Sekolah Dasar 

di Kecamatan Mandiraja. 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini terdiri dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian tentang 

metode cerita bergambar dan keterampilan menulis permulaan serta 

menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan minat, kemampuan 

dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme guru 

bahasa Indonesia dalam menjalankan tugasnya. 
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c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan bagi sekolah dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan prestasi belajar siswa. 

 

1.7. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Mengingat keterbatasan yang dimiliki peneliti, baik dari aspek 

waktu, tenaga dan biaya, maka penelitian ini dibatasi pada siswa kelas II. 

Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia difokuskan pada aspek menulis 

permulaan. 
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