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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa menjadikan segala sesuatu mungkin. Melalui bahasa dan 

hanya bahasa kita dapat menyampaikan ide, gagasan, maksud, perasaan dan 

juga nilai-nilai yang diyakini. Bahasa juga dapat mereduksi segala sesuatu 

yang kita inginkan (Saliyanti, 2005: 3). Konflik maupun perdamaian dapat 

terjadi hanya melalui bahasa. Negosiasi, diplomasi juga terjadi melalui 

bahasa. Segala kebudayaan dan peradaban-peradaban besar hanya dapat 

dipahami jika ada bahasa (Keraf, 2008: 1). Pengungkapan hakikat alam, 

relasi-relasi sosial dalam bentuk abstrak dan teoritis dapat terjadi hanya 

melalui bahasa. Bahasa menentukan tingkat dan keragaman interaksi antar 

sesama manusia. Sangat beraalasan, seorang individu maupun kelompok 

komunitas hanya dapat hidup dengan yang lain, jika ada satu persyaratan 

yang sama, yaitu mereka memiliki bahasa yang sama. Dengan demikian, 

totalitas kehidupan manusia dapat dimengerti hanya melalui bahasa.  

Menyadari begitu fundamentalnya peran dan fungsi bahasa, dalam hal 

ini bahasa Indonesia (Indaryanti dan Farah Diba, 2011: 6), peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat pelajaran bahasa Indonesia 

sebagai mata pelajaran yang hendak diteliti. Peneliti melihat bahwa, minat 

terhadap bahasa Indonesia masih rendah. Padahal, secara hakikat bahasa 

Indonesia begitu fundamental. Sangat beralasan, ketika bahasa Indonesia 

dijadikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa ini mampu mengatasi segala 

macam perbedaan bahasa etnik, dan memungkinkan setiap etnik yang 

berbeda yang berada di bawah payung NKRI dapat saling berkomunikasi. 

Rendahnya minat terhadap bahasa Indonesia, berimplikasi pada hasil belajar 

bahasa Indonesia.  
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Berdasarkan hasil pengamatan, pada mata pelajaran ini, banyak 

siswa yang menjadi subyek penelitian peneliti, bahkan belum lulus kriteria 

KKM, yaitu ≥ 65 berdasarkan ketetapan yang dibuat sekolah. Penulis 

menduga rendahnya minat pada bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh 

beberapa hal (Bennet, 2005: 1-7). Pertama, serbuan bahasa asing, melalui 

media informasi dan komunikasi. Kedua, pengetahuan-pengetahuan yang 

bermutu tetapi berbahasa asing, lebih mudah dan lebih banyak dapat diakses 

dibandingkan dengan pengetahuan yang tersaji dalam bahasa Indonesia. 

Ketiga, munculnya bahasa-bahasa slank (bahasa-bahasa pergaulan) yang 

sering bersifat menghilangkan bahasa Indonesia yang benar. Keempat, 

pengajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran yang masih bersifat 

konvensional. Penyebab keempat yang akan menjadi sorotan dalam 

penelitian ini. Peneliti berargumen bahwa guru bahasa Indonesia adalah guru 

yang perlu secara kreatif mendesain model pembelajaran. Karena pengajaran 

bahasa, pada satu sisi perlu diatur agar pengajaran itu mencapai tujuan 

pembelajaran bahkan tujuan pendidikan nasional.  

Namun, pada sisi lain, pengajaran juga bahasa Indonesia juga perlu 

dipikirkan tentang situasi riil yang dihadapi oleh peserta didik saat ini. Harus 

diakui bahwa peserta didik dewasa ini, hampir seluruhnya menerima segala 

macam informasi dari dua sumber yang popular yaitu televisi dan internet. 

Tentu, informasi ini memberikan implikasi fundamental bagi peserta didik 

yaitu perubahan orientasi dalam mencari pengetahuan. Karena itu, jika model 

pembelajaran masih didesain dalam model yang konvensional, dan guru tidak 

segera mengupdate baik model pembelajarannya, dugaan peneliti, bahasa 

Indonesia pada akhirnya akan menjadi kurang menarik untuk dipelajari.  

Contextual teaching and learning merupakan salah satu model 

pembelajaran inovatif, dimana model pembelajaran ini menekankan tentang 

situasi kontekstual yang perlu diangkat sebagai bahan dalam memberikan 

pelajaran (Muslich, 2007: 33). Dengan demikian, peneliti berkeyakinan 
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bahwa model pembelajaran ini, tepat jika diajarkan pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Model pembelajaran ini memungkinkan guru mendesain 

pembelajaran dari bahan-bahan (data) yang kontekstual yang terjadi. Sebab, 

yang menjadi dasar pijak model pembelajaran ini adalah bagaimana siswa 

dapat mengalami makna belajar. Bagaimana makna belajar itu dapat dialami? 

Jawabannya sederhana, berangkatlah mengajarkan sesuatu pada mereka dari 

situasi konteks kehidupannya. Karena itu, penulis menduga bahwa dengan 

demikian, model pembelajaran ini dapat membangkitkan minat belajar dan 

mendorong terjadinya peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa 

dimana peneliti akan melakukan penelitian ini. 

Berdasarkan pada pemaparan di atas, peneliti dengan demikian 

mengajukan judul penelitian yaitu: Penggunaan Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas IV SD Tlogo Kec 

Tuntang Kab Semarang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada judul penelitian yang diusulkan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran CTL 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD 

Tlogo Kec Tuntang Kab Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengetahui penggunaan model pembelajaran CTL dalam upayapeningkatan 

hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD Tlogo Kec Tuntang 

Kab Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Pada bidang keilmuan, khusus pada ilmu pendidikan, penelitian ini 

memperkaya wawasan tentang model pembelajaran kontekstual. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

Memberikan masukan agar mempertimbangkan model 

pembelajaran inovatif, yang bersifat kontekstual yang sesuai 

dengan konteks kehidupan siswa. 

b. Sekolah 

Memberikan masukan pada sekolah agar mempertimbangkan 

setiap model pembelajaran inovatif termasuk model 

pembelajaran kontekstual, agar dapat diterapkan pada mata 

pelajaran lain. 

c. Siswa 

Agar siswa menjadi berminat belajar bahasa Indonesia. 

 


