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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Membaca dan menulis memiliki peran sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Dalam kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dinyatakan bahwa "standar kompetensi mata pelajaran 

bahasa  Indonesia merupakan kualifisikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan 

sikap positif terhadap bahasa  dan sastra Indonesia", (Depdiknas, 2007 : 5)  

Menulis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh para 

siswa. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan 

ide, penghayatan dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas dari ikatan 

waktu dan tempat. Di samping itu, siswa dapat meningkatkan dan memperluas 

pengetahuannya melalui tulisan. Kemapuan menulis seperti itu juga sama halnya 

dengan kemampuan yang lain, dapat dimiliki melalui bimbingan dan latihan yang 

intensif. Latihan kemampuan menulis di Sekolah Dasar sangant penting karenan 

merupakan peranan dasar menulis. Latihan dasar ini sangat menentukan 

kemampuan siswa dalam menulis lanjut. Mengingat sangat pentingnya pelajaran 

menulis di Sekolah Dasar, maka guru harus memahami aspek menulis di Sekolah 
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Dasar. Di samping itu guru harus memiliki kemampuan menulis yang baik agar 

dapat membina kemampuan ini di Sekolah Dasar. 

Kurikulum bahasa  Indonesia di kelas I dalam bagian pembelajaran 

menulis kompetensi dasar dijelaskan bahwa menulis kalimat sederhana yang 

didiktekan guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Ini merupakan 

pelajaran dasar menulis untuk melatih keterampilan anak. Kompetensi dasar 

tentang menulis huruf tegak bersambung jika dihubungkan dengan pernyataan 

bahwa standar kompetensi merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami 

dan merespon situasi lokal, regional, nasional dan global sangatlah perlu diajarkan 

dengan baik, benar dan berkesinambungan jangan hanya cukup diajarkan di kelas 

rendah saja karena cara menulis akan sangat diperlukan bagi sebagian peserta 

didik di masa mendatang. Dari hasil penelitian banyak masyarakat yang tidak bisa 

menulis huruf tegak bersambung. Penyebab hal tersebut di antaranya bahwa 

pembelajaran menulis tegak bersambung hanya sebatas pembelajaran di kelas I 

tidak ada penekanan untuk selalu memperhatikan tentang cara menulis huruf 

tegak bersambung, guru tidak memberi contoh waktu menulis di papan tulis, guru  

kurang memberikan tugas dalam melatih keterampilan menulis dan kurangnya 

motivasi dari pihak sekolah. Dari hasil penelitian di Sekolah Dasar, khususnya di 

SD Negeri 2 Sukamaju, para guru menyadari bahwa pelajaran menulis tegak 

bersambung yang diajarkan di kelas I dan II tidak ditindak lanjuti di kelas-kelas 

berikutnya. Guru kelas I juga hanya mengajarkan menulis tegak bersambung pada 

waktu pembelajaran bahasa  Indonesia tidak untuk pelajaran yang lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Peningkatan Aktivitas dan Kemampuan Menulis Tegak 
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Bersambung Melalui Pembelajaran Tematik Bagi Siswa Kelas I SD Negeri 2 

Sukamaju Bandar Lampung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

identifikasi masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengalaman belajar siswa menulis tegak bersambung masih kurang. 

2. Penguasaan konsep menulis tegak bersambung siswa masih rendah. 

3. Kurangnya guru dalam menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif 

dan menyenangkan siswa. 

4. Kurangnya kreatifitas guru untuk menggunakan pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup pembelajaran bahasa  Indonesia adalah mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. Dari ruang lingkup tersebut sesuai dengan topik 

pada judul, yang akan dibahas adalah tentang menulis di kelas I, yaitu penguasaan 

konsep menulis tegak bersambung.  

Dalam belajar penguasaan konsep menulis ada dua macam cara yaitu 

menulis dengan huruf lepas dan menulis dengan huruf sambung, yang akan 

dibahas oleh penulis adalah menulis dengan huruf sambung. Karena dalam 

kompetensi dasar bahasa  Indonesia Kelas I ada pembelajaran menulis kalimat 

sederhana yang didiktekan guru dengan menggunakan huruf tegak bersambung. 
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1.4 Perumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, serta hasil refleksi 

awal peneliti untuk menjembatani antara tuntutan kurikulum dan tuntutan zaman 

dengan kondisi objektif di lapangan saat ini maka peneliti memandang bahwa 

yang menjadi masalah prioritas adalah perlunya mengelola pembelajaran bahasa  

Indonesia khususnya tentang menulis tegak bersambung di kelas I SD Negeri 2 

Sukamaju dengan baik, benar sesuai kurikulum dan berkesinambungan. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah masih rendahnya penguasaan konsep menulis siwa kelas I SD Negeri 2 

Sukamaju. Dengan demikian permasalahan yang akan diteliti adalah :  

“Bagaimana meningkatkan aktivitas dan kemampuan menulis tegak bersambung 

melalui pembelajaran tematik bagi siswa kelas I SD Negeri 2 Sukamaju Bandar 

Lampung?”.  

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah mendeskripsikan 

peningkatkan aktivitas dan kemampuan menulis tegak bersambung melalui 

pembelajaran tematik bagi siswa kelas I SD Negeri 2 Sukamaju Bandar Lampung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut : 

1. Bagi Siswa 

Aktivitas dan penguasaan konsep menulis tegak bersambung akan meningkat bagi 

siswa kelas I SD Negeri 2 Sukamaju Bandar Lampung. 
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2. Bagi Guru 

Pembelajaran kepada siswa dalam menulis akan lebih efektif dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

3. SD Negeri 2 Sukamaju 

Dapat mengembangkan sarana pembelajaran untuk siswa sebagai upaya untuk 

mendukung proses belajar yang aktif, intraktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

 

 


