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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi terpenting sekaligus merupakan salah 

satu keterampilan hidup (life skills) yang harus dikuasai (Santoso: 2008). Untuk 

kepentingan pendidikan, bahasa merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

mempelajari sesuatu. Oleh karena itu, fungsi bahasa bukan hanya sebagai suatu 

bidang kajian, tetapi pendidikan bahasa seharusnya dapat mempersiapkan peserta 

didik dalam mencapai kompetensi kebahasaan yaitu merefleksi pengalamannya 

sendiri dan pengalaman orang lain, mengungkapkan gagasan dan perasaannya. 

Dalam prakteknya, kemampuan bahasa mencakup dua aspek penting yaitu 

aspek bentuk (kaidah) dan aspek isi (makna). Namun pendidikan bahasa yang 

selama ini sering terjadi melupakan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Hal itu 

terjadi karena pada umumnya guru belum mampu mengemas dan menyajikan materi 

bahasa dengan benar. Akibatnya hasil pembelajaran bahasa khususnya dalam 

kecakapan berbahasa belum semuanya baik. 

Sebagai contoh pengalaman pengalaman penulis dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia, materi “ menulis kalimat sederhana di kelas I SD Negeri Kalisalak 

01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, pada ulangan harian semesrter I tahun 

2011/2012 menunjukkan bahwa penguasaan materi pelajaran rendah. Dari 8 siswa 

yang mendapatkan nilai 75  ke atas atau yang telah mengalami ketuntasan belajar 3 

siswa (37,5%), sementara 5 siswa (62,5%) sisanya mendapatkan nilai di bawah 75 

atau belum mengalami ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata kelas 66,88, seperti 

yang tertera pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.1 

Daftar Nilai Ulangan Harian Bahasa Indonesia Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012.  

No Nama Siswa Nilai Tuntas Belum 

1 A 55   

2 B 60   

3 C 75 
  

4 D 60   

5 E 75 
  

6 F 65   

7 G 75 
  

8 H 70   

 Jumlah 535   

 Rata-rata 66,88   

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami siswa adalah: 

1. Siswa kurang memperhatikan guru dalam proses pembelajaran. 

2. Siswa hanya diam saja dan kurang aktif. 

3. Siswa merasa penjelasan guru sulit diterima/dipahami. 

4. Siswa banyak yang tidak berani menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. 

5. Siswa cenderung diam tidak berani bertanya bila ada kesulitan. 

6. Masih banyak siswa yang salah dalam mengerjakan soal latihan. 

7. Hasil ulangan siswa masih sangat rendah. 

 Dalam pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pokok bahasan membuat 

kalimat sederhana dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas I sangat 

rendah. Rendahnya prestasi belajar siswa terkait dengan perilaku siswa dalam 

proses pembelajaran, yaitu siswa kurang memperhatikan pembelajaran, siswa 

kurang aktif, penjelasan guru sulit diterima siswa, siswa tidak berani menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru, tidak berani bertanya bila mengalami kesulitan, 

masih salah dalam mengerjakan soal latihan, dan hasil ulangan siswa rendah. 
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 Berdasarkan temuan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia tentang  membuat karangan sederhana, di kelas I SD Negeri 

Kalisalak 01 masih rendah karena dalam proses pembelajaran kurang efektif. Untuk 

mengetahui kekurangefektifan pembelajaran tersebut, penulis melakukan refleksi 

diri bahwa pelaksanaan pembelajaran masih belum efektif, sehingga menyebabkan 

prestasi belajar siswa rendah. 

 

1.3. Cara Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan temuan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia tentang  membuat karangan sederhana, di kelas I SD Negeri 

Kalisalak 01 masih rendah karena dalam proses pembelajaran kurang efektif. Untuk 

mengetahui kekurangefektifan pembelajaran tersebut, penulis melakukan refleksi 

diri bahwa pelaksanaan pembelajaran masih belum efektif, sehingga menyebabkan 

prestasi belajar siswa rendah. 

Dengan diketahuinya permasalahan bahwa siswa kelas I SD Negeri 

Kalisalak 01 Kecamatan Limpung dalam menulis kalimat masih sangat kurang, 

maka peneliti mengambil langkah tindakan yaitu dengan menggunakan media 

gambar seri sebagai sarana untuk latihan menulis kalimat sederhana. Dengan 

harapan siswa kelas I terampil dalam menulis kalimat sesderhana dengan media 

gambar seri. 

.  

1.4. Rumusan Masalah 

 Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, untuk membantu siswa 

kelas I SD Negeri Kalisalak 01 agar dapat menguasai materi dengan baik, penulis 

merumuskan masalah “Apakah dengan menggunakan media gambar seri dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam membuat kalimat sederhana bagi siswa 

kelas I SD Negeri Kalisalak 01 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?”. 
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan 

media gambar seri kelompok dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia 

tentang menulis kalimat sederhana pada siswa kelas I SD Negeri Kalisalak 01 

tahun pelajaran 2011/2012. 

 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak-

pihak yang berkepentingan diantaranya: 

1. Bagi Guru: 

a. Memperoleh pengalaman profesional dalam mengatasi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menulis 

karangan sederhana berdasarkan gambar seri, menggunakan pilihan kata dan kalimat 

yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik. 

b. Memperoleh materi untuk menulis makalah mengenai mengatasi kesulitan belajar 

siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar menulis 

kalimat sederhana berdasarkan gambar seri, menggunakan pilihan kata dan kalimat 

yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda titik. 

2. Bagi Sekolah: 

Penelitian dilakukan untuk memajukan sekolah dengan mendorong guru-guru 

mengembangkan wawasan profesionalnya. Mengingat prestasi sekolah dalam ujian 

masih rendah, dengan contoh penelitian ini diharapkan rekan-rekan guru mulai terbuka 

pandangannya mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Bila banyak guru 

secara serentak berupaya mengadakan perbaikan dapat diharapkan prestasi siswa 

akan meningkat. 

3. Bagi Pendidikan: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan kependidikan banyak 

guru. Guru-guru di berbagai tempat tergerak mengadakan perbaikan pembelajaran 

melalui penelitian tindakan kelas. Dengan banyaknya guru melakukan penelitian 

diharapkan proses pembelajaran di berbagai sekolah/kelas berjalan lebih efektif. Di 
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samping itu, hasil-hasil penelitian dapat dilakukan dan dijadikan bahan pengajuan 

angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Keberhasilan kenaikan pangkat ini secara 

psikologis mendorong guru bekerja lebih baik di kelasnya masing-masing. Pada 

gilirannya perbaikan pembelajaran di mana-mana, ini membawa kemajuan pendidikan 

di mana-mana pula. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


