
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang  RI Nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa:  

“Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam  mewujudkan masyarakat yang 

maju, adil, makmur, dan beradap berdasarkan  Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945”.  

 Hasbullah (2011:122) melalui proses pendidikan, suatu bangsa 

berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang 

kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang-bidang kehidupan budaya 

lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang direncanakan. 

 Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena 

bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan  ide, pikiran, perasaan, atau 

informasi kepada orang lain,baik secara lisan maupun tulisan. 

 Tarigan (2008:1) keterampilan berbahasa mempunyai empat 

komponen, yaitu: keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan 
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berbicara (speaking skills), keterampilan membaca (reading skills) dan 

keterarmpilan menulis (writing skills). 

 Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan 

dan keterampilan berbahasa yang akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa 

setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan 

dengan tiga kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih 

sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. 

Hal ini disebabkan kemampuan  menulis menghendaki penguasaan berbagai 

unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi 

tulisan. Baik unsur bahasa maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah melakukan 

pembelajaran  Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Untuk mencapai kompetensi tersebut bukan hal yang 

mudah ternyata penguasaan siswa terhadap aspek-aspek tersebut masih 

rendah khususnya pada aspek menulis terutama menulis karangan narasi. 

Cara untuk menumbuhkan kecintaan siswa terhadap pembelajaran 

bahasa adalah melalui keterampilan menulis salah satunya yaitu melalui 

pembelajaran menulis karangan khususnya karangan narasi. Menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa, menulis memerlukan kesabaran,  

keuletan dan  kejelian sendiri. Dengan kata lain kemampuan menulis siswa 

tidak dapat dikuasai dengan sendirinya tanpa melalui proses pembelajaran. 

Oleh  karena itu melalui menulis karangan  narasi diharapkan siswa dapat 
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mengembangkan bakat, minat dan  kreativitas dalam kegiatan menulis 

karena membelajarkan bahasa tidaklah mudah kepada siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas IV SD 

Negeri 3 Cindaga pada tanggal  November 2011  terhadap pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan 

metode belajar yang digunakan. Guru dalam  mengajar  masih 

menggunakan metode ceramah. Metode ceramah  masih banyak diterapkan 

di  setiap mata pelajaran. Guru mengajar hanya sekedar menyampaikan 

materi tanpa memberikan  inovasi baru agar siswa tertarik sehingga senang 

mempelajarinya. Aktivitas siswa hanya mendengarkan dan mencatat 

penjelasan dari guru. Saat pembelajaran berlangsung siswa jarang  bertanya 

kepada guru, meskipun ada materi yang belum jelas baginya. Hal itu terjadi 

karena sebagian siswa tidak memperhatikan saat pembelajaran, mereka 

malah berbicara sendiri. Metode ceramah yang digunakan kurang 

melibatkan  siswa secara langsung dalam pembelajaran. Pembelajaran  

masih bersifat  teacher centered  bukan  student centered. 

Berdasarkan pengalaman ketika melaksanakan Pelaksanaan Praktek 

Lapangan (PPL)  di SD Negeri 1 Purbadana, maka diperoleh suatu masalah 

yaitu pada aspek keterampilan menulis materi menulis karangan narasi. Hal 

ini bisa dikatakan demikian, karena siswa mengalami kesulitan di dalam  

memahami materi yang telah dijelaskan oleh gurunya, diperkuat dengan 

peneliti berkunjung ke SD Negeri 3 Cindaga Kecamatan Kebasen 

Kabupaten Banyumas dengan melakukan wawancara dan berbagi 
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pengalaman dengan guru kelas IV di sekolah  yaitu Ibu Sudarwati. 

Permasalahan  yang didapat tidak jauh berbeda dengan permasalahan pada 

saat melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Menurut guru 

kelas tersebut, beliau menjelaskan bahwa kemampuan menulis karangan 

narasi  siswa masih rendah. 

Banyaknya siswa di SD Negeri 3 Cindaga berjumlah 28 orang yang 

terdiri 9 orang siswa  perempuan dan 19 orang siswa laki-laki, menunjukkan 

50% siswa sudah tuntas belajarnya yaitu sebanyak 14 orang, sedangkan 

siswa yang belum tuntas  50%  sebanyak 14 orang. Di  SD Negeri 3 Cindaga 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 65, tetapi masih ada siswa kelas 

IV SD Negeri 3 Cindaga yang belum mencapai KKM  yaitu  14 orang.  

Umumnya masih terdapat beberapa masalah dalam proses menulis 

karangan narasi, hal ini disebabkan antara lain: 

1. Siswa mengalami kesulitan menuangkan ide-ide kata-kata yang ada di 

dalam pikirannya ke dalam bentuk tulisan ke bahasa tulis.  

2. Siswa mengalami kesulitan untuk membayangkan hal-hal yang akan 

ditulis.  

3. Siswa mengalami kesulitan dalam  menentukan tema, topik, judul yang 

akan dibuat.  

4. Siswa merasa kesulitan menulis karangan narasi.  

Cara atau jalur alternatif yang akan dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan suatu pembelajaran yang 

inovasi dan menyenangkan, yang dapat membuat siswa turut aktif dalam 
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proses pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam mengajarkan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis karangan narasi. Oleh 

karena itu, dalam kegiatan penelitian di SD Negeri 3 Cindaga  mengenai 

materi menulis karangan narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

penulis akan menerapkan pendekatan  Problem Based Instruction dengan 

menggunakan media foto bencana alam. Problem Based Instruction 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan  permasalahan  yang 

autentik (nyata) dilakukan secara individual dan kelompok sehingga siswa 

melakukan diskusi dengan nyaman dan menyenangkan karena masalah yang 

ada itu nyata siswa bisa melihat langsung diperkuat dengan adanya media 

foto yang diharapkan dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hal tersebut, maka peran guru dalam pembelajaran 

menulis  karangan narasi sangat penting. Guru harus pandai untuk 

memberikan kemudahan serta membantu siswa agar  ide-ide yang  ada 

dalam pikirannya dapat diungkapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut 

maka salah satu cara yang ditempuh guru adalah mengubah pembelajaran 

yang bisa membuat siswa termotivasi dan mampu  menulis. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik dan ingin membahasnya 

dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dengan judul : “Peningkatkan 

Kemampuan Menulis Karangan Narasi melalui Problem Based Instruction 

dengan Media Foto Bencana Alam di Kelas IV SD Negeri 3 Cindaga.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

dalam penelitian  ini adalah :  “Apakah melalui pendekatan pembelajaran 

Problem Based Instruction dengan media foto bencana alam dapat 

meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi di kelas IV SD Negeri 3 

Cindaga?” 

C.  Tujuan Penelitian  

Dari  rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan  

narasi di kelas IV SD Negeri 3 Cindaga melalui Pembelajaran Berbasis 

Masalah atau Problem Based Instruction dengan media foto bencana alam.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Mendapat pengalaman  meneliti menggunakan pendekatan Problem 

Based Instruction pada pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan pada pembelajaran Bahasa 

Indonesia pada saat peneliti menjadi guru.  

2. Bagi Guru 

a.  Dapat dijadikan  alternatif  bagi guru dalam mengajar pembelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah dasar.   

b. Meningkatkan wawasan guru mengenai pendekatan Problem Based 

Instruction pada pembelajaran Bahasa Indonesia sehingga 

meningkatkan hasil belajar siswanya. 
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c. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran bagi guru sehingga siswa 

aktif. 

3. Bagi Siswa 

a. Dapat lebih mudah memahami materi pelajaran melalui 

pengalamannya sendiri sehingga lebih bermakna. 

b. Dapat lebih mudah menuangkan kata-kata dalam pikiran menjadi 

sebuah karangan. 

c. Meningkatkan ketermpilan mnenulis karangan narasi. 
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