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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media salah satu alat menyampaikan pesan dan informasi dari sumber 

kepada penerima pesan. Sedangkan media pembelajaran menurut 

Sudirman (2007:7) adalah “segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan perhatian dan minat serta perhatian siswa agar proses 

belajar terjadi. 

Salah satu aspek media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD 

adalah pembelajaran mengarang. Dalam aspek pembelajaran mengarang  

siswa diharapkan mampu mengekpresikan pikiran dan perasaannya 

kedalam berbagai bentuk karangan. Kegiatan mengarang tersebut 

merupakan suatu kegiatan merangkai kata menjadi kalimat, merangkai 

kalimat menjadi paragraph, dan seterusnya merangkai paragraph menjadi 

sebuah karangan yang utuh. 

 

Pendapat ini ditunjukan oleh pendapat Finoza (2008:228) yang 

mengatakan bahwa menyusun karangan adalah pekerjaan merangkai kata, 

kalimat dan alinea dalam rangka menjabarkan atau mengulas topic dan 

tema tertentu untuk memperoleh hasil akhir berupa karangan.  

 

 

 

 

Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam: 

A. Media visual yang tidak diproyeksikan, dan 

B. Media visual yang diproyeksikan. 
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Yang termasuk media yang tidak dapat diproyeksikan adalah: 

1. Gambar diam, misalnya lukisan foto gambar dari buku dan majalah. 

2. Gambar seri 

3. Wall Chart, berupa gambar denah atau bagian yang biasanya  

digantungkan di dinding. 

Sedangkan yang termasuk media visual  yang dapat diproyeksikan yaitu 

media menggunakan proyeksi (proyektor) sehingga gambar atau tulisan 

tampak pada gambar yang dilaksanakan melalui bunyi dan kemampuan 

menyusun karangan bagi siswa kelas V SD Negeri 6 Gedung Air Tanjung 

Karang Barat. 

 

Karangan pada hakikatnya suatu alat komunikasi yang bersifat tertulis 

sebagai alat komunikasi tertulis .Tentu para pemakainya memerlukan 

adanya pengetahuan dan penguasaan tata bahasa yang benar. Tata bahasa 

tersebut diharapkan dapat dipergunakan dalam berkomunikasi yang 

efektif. Maksudnya agar penulis dapat mewujudkan gagasan dan 

pikirannya dalam bahasa tertulis secara jelas dan tepat serta pembacanya 

pun dapat menerimanya.  

Masalah yang sering dikeluhkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di 

sekolah adalah maslah rendahnya kemampuan menulis.Kekurangan ini  

tercermin dari ketidakmampuan siswa dalam hal menuangkan ide-idenya 

menjadi tulisan atau karangan. Keluhan yang dialami siswa ini terjadi 

disebabkan oleh banyaknya factor. Faktor-faktor tersebut antara lain, 

enggan berlatih, suasana kelas tidak menunjang perubahan, mengarang 

yang sejak dulu tetap sama dan tidak berubah, guru  hanya bertindak 

sebagai pengajar yang memberi tugas dan siswa harus melaksanakannya. 

 

Penelitian ini lebih pada penunjang suasana kelas, yaitu penggunaan media 

pengarang yang diharapkan dapat menarik minat siswa untuk 

melaksanakan kagiatan mengarang.Kenyataan pada saat ini masih banyak 
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siswa belum mampu menyusun karangan dengan baik. Diduga banyak 

factor yang menyebabkan terjadinya hal ini, salah satu diantaranya karena 

tidak adanya waktu khusus yang disediakan oleh guru untuk mengajukan 

dan menguji kemampuan siswa dalam menyusun karangan. Hal ini 

disebabkan para para guru beranggapan bahwa nantinya akan dengan 

sendirinya siswa mampu dalam menulis, padahal tanpa adanya bimbingan 

guru, siswa tidak akan mampu menyusun karangan yang sederhana. 

Mengingat bahwa keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 

harus dikuasai oleh siswa, maka keterampilan tersebut hendaknya 

mendapat perhatian khusus dari guru, khususnya didalam pelajaran 

menulis. 

Sebagai upaya guru harus merancang pembelajaran yang menarik, 

misalnya dengan menggunakan berbagai media. Media pembelajaran 

dengan menggunakan gambar yang digunakan dalam pembelajaran 

diharapkan akan menarik perhatian siswa lebih berkonsentrasi dalam 

belajar. Diduga factor penggunaan media ini akan berdampak positif  

terhadap hasil belajar mengarang. Akhirnya para siswa tersebut diharapkan 

dapat menyusun suatu karangan yang baik dan dapat dimengerti. 

 

Berdasarkan alasan diatas, maka penulis menarik untuk mengadkan suatu 

penelitian berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap 

Kemampuan Mengarang Deskripsi Pada Kelas V SD Negeri 6 Gedong Air 

Bandar Lampung Tahun 2010/2011”. 
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1.2 Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan latara belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut ! 

1.2.1 Masih rendahnya kualitas mengarang deskripsi pada siswa kelas V 

SD Negeri 6 Gedong Air Bandar Lampung tahun pelajaran 

2010/2011 perlu ditingkatkan. 

1.2.2 Masih rendahnya kemampuan guru dalam pelajaran menulis 

karangan deskripsi memakai media gambar. 

1.2.3 Bimbingan mengarang deskripsi pada siswa kelas V SD Negeri 6 

Gedong Air kurang memadai. 

1.2.4 Siswa kelas V SD Negeri 6 Gedong Air masih kurang mampu 

mengungkapkan isi gambar. 

Dalam penelitian penulis membahas pada media visual yang tidak 

diproyeksikan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana peningkatan aktifitas siswa menggunakan media 

gambar terhadap kemampuan mengarang deskripsi pada siswa 

kelas V tahun 2010/2011.  

1.3.2 Bagaimana peningkatan hasil belajar mengarang deskripsi dengan 

penggunaan media gambar lebih tinggi dari pada nilai rata-rata 

tidak mrnggunakan media gambar pada siswa kelas V SD Negeri 6 

Gedong Air tahun 2010/2011. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

1.4.1 Meningkatkan aktifitas siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

pada pokok bahasan penulisan karangan deskripsi pada siswa kelas 

V tahun pelajaran 2010/2011.  

1.4.2 Ingin mengetahui kemampuan menyusun karangan deskripsi 

dengan menggunakan media gambar dan nilai rata-rata 

kemampuan yang tidak menggunakan media gambar pada kelas V 

tahun pelajaran 2010/2011. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Diharap dapat menjadi bahan masukan bagi siswa untuk 

meningkatkan kemampuan mengarang deskripsi dengan media 

gambar .  

1.5.2 Diharapkan bahan masukan bagi guru khususnya pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam penulisan karangan deskripsi memakai media 

gambar. 

1.5.3 Diharapkan dapat memacu dan memotifasi siswa untuk  

meningkatkan prestasi belajar khususnya pelajaran Bahasa 

Indonesia dalam penulisan karangan deskripsi media gambar. 

 

 


