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BAB II 

PENDAHULUANN 

 

A. Latar bBelakang  

Salahhsatuumatappelajaran yyang diiajarkan di kelas Vb sekolah gdasar 

adalah Bahasa Indonesia. “Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam 

perkembangan intlektual,ssosial, dan emosional peserta didik dan merupakkan 

penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang study” (Afandi, 

2013:13). Oleh karena itu pembelajaran bahasa sangat penting karena dapatt 

mmembantu pesertaadidik untuk mengenalndirinya dan budayaanya. 

Dalammpengajaranmbahasa Indonesia, adaeempat keterampilan berbhasa yang 

harusSdimiliki siswa yaitu mendngarkan, berbiicara, membacaa, dan menuliss.  

Keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal fikiran untuk 

menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Jadi Keterampilan menulis 

merupakan kemampuan siswa menggunakan akal fikirannya untuk 

mengahasilkan sebuah tulisan.  Dalam kegiatan menulis siswa sering merasa 

malas, jenuh dan kurang semanagta  hal ini dibutuhkan sebuah motivasi aagar 

sisawa lebih tertarik dann semanggatddalam prosesmpembelajaran. Selainn 

kurangmtermotivasi, siswammengalamimkesulitan untukmmembuatmtullisan 

yang runtutmdanmmudahmkehabisanmtopik. 



2 
 

Model pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran harus sessuai 

denganmmateri yang akan diajarkan, oleh karena itu peneliti memilih model 

pembelajaran Quantum Teaching karena berdasarkan latar belakang model ini 

termasuk model yang meriah dan menyenangkan. Model pembelajaran ini terdiri 

dari enam metode yaitu TANDURr (Tumbuhkan,aAlami,nNamai, 

Demontrasikan danuUlangi).  

Berdasarkan hasiloobservasi di kelas Vb danwwawancara dengan wali 

kelass Ibu stiyari, S.Pd beliaummengatakan bahwawsiswa kurangg bersemangat 

saat pembelajaran berlangsung dan siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menulis. Untuk itu penliti memutuskan memberi judul skripsi ini dengan 

“Peningkatan Motivasi dan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Bahasa 

Indonesia melalui Model Pembelajaran Quantum Teaching  di Kelas Vb SDN 

Gebangsari 01”. 

 

B. PerumusannMasalah  

Berdasarkann latar belakang diatas, makandapat dirumuskannmasalah sebagai 

berikut: 

1. Apakahnmotivasi dapat ditingkatkan melaluinmodel pemblajaran  Quantum 

Teaching  pada siswa kelas Vb SDN Gebangsari 01? 
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2. Apakah keterampilan menulis karangan narasi dapat ditingkatkan melaluii 

modelnpembelajarannQuantum Teaching  pada siswa kelas Vb 

SDNnGebangsari 01? 

 

C. TujuannPenelitian 

Penelitianntindakan kelanininbertujuan : 

1. Meningkatkannmotivasi siswankelas Vb SDN Gebangsari 01 dengan 

menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching  padanmata 

pelajarannBahasa Indonesia yaitu materinmenulis karangan narasi. 

2. Meningkatkanmketerampilan meneulis karangan narasi siswankelas Vb 

SDN Gebangsari 01 denganimenggunakan modelipembelajaran Quantum 

Teaching  pada matanpelajaran Bahasa Indonesia yaituimateri karangan 

narasi. 

 

D. ManfaatnPenelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaatiteoritis dan manfaatnpraktis, diantaranya 

yaitu: 

1. ManfaatiTeoritis  

a. Dapatmmenambah sumberireferensi penelitian yangnrelevan khususnya 

yaitu untuk matanpelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Adanyanpenelitian tindakanmkelasndengannmenggunakan modell 

ipembelajaran Quantum Teaching  ini akan memberikanimanfaat yaitu : 

a. BaginGuru 

1) Meningkatkan kemampuan guru untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2) Membantu guru dalam memperbaiki proses pembelajaran. 

b. BagiiSiswa 

1) Meningkaatkan motivasimsiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

2) Meningkatkanuketerampilan menulis karangan siswatterhadap 

materi yang diajarkan. 

c. BaginPeneliti 

Menambahnwawasan sarta ilmuipengetahuan mengeenal tentang cara 

belajar yangidapat menjadikan siswailebih aktif daniinteraktif. 

 


