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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya 

masyarakat yang gemar belajar, dalam hal ini proses belajar yang efektif 

yaitu dilakukan melalui kegiatan menulis. Pendidikan merupakan satu-

satunya cara yang dapat ditempuh oleh manusia dalam mengembangkan 

seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Melalui pendidikan, manusia akan 

terbentuk menjadi pribadi dan masyarakat yang terdidik dengan memiliki 

kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual yang terbentuk dalam 

aktivitas yang terampil, kreatif dan inovatif. Masyarakat yang gemar 

membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan baru yang akan semakin 

meningkat kecerdasannya sehingga mereka lebih mampu menjawab 

tantangan hidup pada masa-masa mendatang. 

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup serta tujuan 

yang menumbuhkan kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran dan 

perasaan melalui bahasa yang benar dan baik. Tarigan (2008:1) menjelaskan 

bahwa keterampilan bahasa mencakup beberapa komponen yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan 

menulis perlu ditanamkan kepada siswa sekolah dasar, dengan kemampuan 

menulis berpikit kreatifitas siswa dapat berkembang. 

Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi terbagi menjadi dua, 

yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Komunikasi lisan meliputi 

keterampilan menyimak dan berbicara, sedangkan komunikasi tulis meliputi 

keterampilan membaca dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa 

tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu 

keterampilan berbahasa memiliki kelemahan, maka akan berakibat pada 

lemahnya keterampilan berbahasa yang lain. 
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Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung. Menulis termasuk kegiatan yang 

produktif dan ekspresif karena menulis berarti menyampaikan secara tertulis 

gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan Tarigan (2008:3). Menulis 

memiliki peran yang penting karena dengan menulis maka seseorang dapat 

meningkatkan kecerdasan, mengembangkan 3 daya kreativitas, 

menumbuhkan keberanian, merangsang kemampuan dan mengumpulkan 

informasi. Tulisan menjadi sarana komunikasi yang efisien dan efektif 

untuk menjangkau masa yang luas. 

Sejalan dengan Al-Qur’an surah Yasin ayat 12 menjelaskan tentang 

catatan amalan manusia yang dicatat oleh Allah SWT, surah tersebut 

berbunyi:

Artinya: 

”Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami 

menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka 

tinggalkan.” (QS. Yasin : 12) 

Amalan yang dicatat oleh Allah SWT adalah amalan seorang hamba, 

atsar, amalan seseorang ada pada saat dia hidup maupun setelah 

kematiannya. Oleh karena itu, pahala para ulama yang telah meninggalkan 

dan mewariskan ilmu dari karya tulis mereka senantiasa mengalir kepada 

mereka, selama manusia mengambil manfaat dari kitab dan tulisan mereka. 

Penguasaan keterampilan menulis tidak diperoleh secara spontan atau 

alamiah akan tetapi membutuhkan latihan yang intensif dan memerlukan 

tahap-tahap pembelajaran yang membutuhkan proses yang tidak sedikit 

serta membutuhkan proses yang cukup lama. Proses berlatih menulis 

tersebut dapat dilakukan oleh siswa secara formal melalui pembelajaran 

Bahasa Indonesia yang dimulai sejak SD. 
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Tujuan dari pembelajaran keterampilan menulis adalah siswa mampu 

mengungkapkan gagasan, ide, pendapat, dan pengetahuan secara sistematis 

dan tertulis serta memiliki kegemaran menulis. Keterampilan menulis dapat 

digunakan sebagai sarana mengembangkan kreativitas siswa serta 

meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa, khususnya 

bahasa tulis sebagai sarana komunikasi. Dan ketika proses kreatif tersebut 

semakin dilatih, anak akan semakin mudah untuk mengalihkan keahliannya 

kepada bidang lain yang juga membutuhkan solusi kreatif, seperti sekolah 

maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Meskipun setiap orang dapat menulis, 

pada kenyataannya masih ada beberapa bahkan banyak orang yang belum 

memiliki keterampilan menulis yang baik. 

Pada hakikatnya pembelajaran menulis di sekolah dasar diharapkan 

dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis, serta dapat 

mengungkapkan perasaan, ide maupun gagasan dalam bentuk bahasa tulis. 

Pernyataan tersebut sudah jelas memberi pengertian bahwa kegiatan menulis 

sangat penting untuk dikuasai oleh siswa karena dengan menulis dapat 

melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis. 

Berdasarkan hasil nilai ulangan harian siswa kelas V SDN 2 Cibadak, 

penulis memperoleh data nilai yang di bawah KKM yaitu mata pelajaran 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesia. Kesulitan 

yang terdapat di dalam mata pelajaran matematika yaitu pada materi operasi 

hitung campuran, siswa yang mencapai nilai KKM hanya 47% dari 30 

siswa. Pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dalam materi ekosistem 

siswa yang mencapai nilai KKM hanya 60% dari 30 siswa. Sedangkan 

dalam pembelajaran bahasa indonesia materi tentang menulis deskripsi 

siswa yang mencapai nilai KKM hanya 17% dari 30 siswa. Ini 

membuktikan bahwa dari ketiga mata pelajaran, yang terbilang paling 

rendah dalam pencapaian nilai KKM yaitu pada pembelajaran bahasa 

indonesia.   

Minat siswa dalam pembelajaran menulis masih rendah, karena guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan pendekatan 
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tradisional. Dalam pembelajaran menulis guru hanya memberikan judul 

tulisan atau mengarang bebas. Motivasi siswa dalam pembelajaran menulis 

juga rendah. Hal ini tampak pada saat pembelajaran menulis beberapa siswa 

tidak menulis karena mengalami kesukaran menemukan kosa kata dan 

membuat kalimat. Dalam pembelajaran menulis siswa tampak malas. Siswa 

juga cenderung pasif dalam pembelajaran menulis, beberapa siswa 

mengatakan pembelajaran menulis itu jenuh karena siswa mengalami 

kesukaran menuangkan ide atau gagasan. 

Sejalan dengan Sri Hastuti, (dalam Saddhono, K., dan St. Y. Slameto, 

2012) bahwa kegiatan menulis merupakan kegiatan yang sangat kompleks 

karena melibatkan cara berpikir yang teratur dan berbagai persyaratan yang 

berkaitan dengan teknik penulisan, antara lain: adanya kesatuan gagasan, 

penggunaan kalimat yang jelas dan efektif, paragraf disusun dengan baik, 

penerapan kaidah ejaan yang benar, dan penguasaan kosakata yang 

memadai. Di sekolah dasar pembelajaran menulis merupakan salah satu dari 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dengan baik oleh siswa. 

Pembelajaran menulis berlangsung sebagai proses yang bertahap. 

Hasil pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas V SDN 2 

Cibadak sebagaimana digambarkan di atas perlu dicari penyebabnya untuk 

mencari jalan pemecahannya. Hal ini dilakukan agar terdapat peningkatan 

keterampilan menulis deskripsi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu upaya perbaikan pembelajaran 

menulis deskripsi adalah dengan pengunaan media yang tepat dan menarik. 

Dalam pembelajaran menulis deskripsi, penulis memilih media film 

animasi, karena dengan media film animasi akan merangsang siswa untuk 

berimajinasi atau mengembangkan ide yang nantinya akan dituangkan ke 

dalam bentuk tulisan. Media film animasi merupakan media yang efektif 

dan inovatif untuk di terapkan di kelas V SDN 2 Cibadak karena guru kelas 

belum menggunakan media saat pembelajaran berlangsung, hal ini 

menyebabkan kemampuan menulis deskripsi siswa kelas V masih terbilang 

rendah. Media film animasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia sangat 
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baik digunakan untuk melatih keterampilan menulis dan keterampilan 

ekspresi lisan (berbicara dan bercerita) karena menampilkan film animasi 

yang dapat membuat imajinasi siswa berkembang. Oleh karena itu, 

kurangnya pengembangan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, membuat 

penulis menjadi tertarik dan ingin meningkatkan hasil belajar dalam 

keterampilan menulis deskripsi siswa dengan menggunakan media film 

animasi.  

Rata-rata nilai hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 2 

Cibadak belum mencapai KKM yang sudah ditetapkan, khususnya dalam 

keterampilan menulis deskripsi. Siswa belum dapat mengemukakan gagasan 

dan ide melalui bahasa tulisan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan data 

bahwa dari 30 siswa kelas V, hanya 7 siswa (23,3%) yang nilainnya tuntas 

dan 23 siswa (76,7%) nilainya tidak tuntas dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan batas KKM 70.  

Berdasarkan hasil pemaparan masalah di atas, maka penggunaan 

media film animasi dapat menjadi solusinya. Selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada siswa. Oleh karena itu, 

penulis melakukan penelitian mengenai “Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Desakripsi Melalui Media Film Animasi Di Kelas Tinggi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan media film animasi 

untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas V SDN 

2 Cibadak ? 

2. Bagaimana peningkatan pembelajaran menulis deskripsi pada siswa 

kelas V SDN 2 Cibadak melalui media film animasi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menggunakan media film animasi 

untuk meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa kelas V SDN 

2 Cibadak. 

2. Mendeskripsikan peningkatan pembelajaran menulis deskripsi pada 

siswa kelas V SDN 2 Cibadak. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Maanfaat Teoritis 

a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan guru SD dan penulis 

memiliki pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan media 

film animasi dalam meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi siswa. 

b. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan guru dan penulis dapat 

memiliki inovasi pembelajaran yang baru sehingga dapat 

dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan proses 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD dengan menggunakan 

media film animasi sehingga dapat meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi siswa kelas V. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. 

2) Siswa memiliki keterampilan menulis yang baik. 

b. Bagi Guru 

Memberi pengetahuan kepada guru bahwa media film animasi 

merupakan salah satu media untuk meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi siswa. 
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c. Bagi Penulis 

1) Penulis mendapatkan pengalaman mengenai penerapan media 

film animasi dalam pembelajaran menulis deskripsi. 

2) Penulis dapat mengetahui seberapa besar peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis deskripsi dengan 

menggunakan media film animasi. 

d. Bagi Sekolah 

1) Sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis 

deskripsi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan 

menggunakan media film animasi. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pengelola 

sekolah untuk membuat kebijakan bagi para guru supaya 

menggunakan media dalam proses pembelajaran. 

 


