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BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan di SD mutlak diperlukan. Pendidikan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia merupakan pendidikan bahasa dasar untuk 

siswa SD. Berbahasa dapat mengembangkan siswa dalam berpikir, 

bersikap dan berbuat.   

Tujuan pembelajaran bahasa di SD ialah agar siswa memiliki 

keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat 

menghayati bahasa. Menurut Tarigan (1983:1), keterampilan berbahasa 

terdiri empat komponen yaitu keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Bahasa 

seseorang mencerminkan pikirannya, pada keterampilan menulis 

mempunyai tujuan dapat mengungkapkan pikiran seseorang menjadi lebih 

jelas dengan cara komunikasi secara tidak langsung. 

Salah satu kompetensi dasar tentang menulis pada kelas 4 SD 

berbunyi membuat pantun anak yang menarik tema tertentu sesuai dengan 

ciri-ciri pantun. Pantun diciptakan untuk menyampaikan pikiran dan 

perasaan, bahkan pantun dapat digunakan untuk memberi nasihat.  

Euis Nuraeni (dalam Muchclisoh (1993: 345) mengemukakan bahwa 

pengembangan keterampilan menulis terdapat tiga aspek, yaitu menulis 

prosa, menulis puisi dan menulis drama. Menulis pantun termasuk 

pengembangan keterampilan menulis puisi, sebab menurut Widya 

(2008:1), pantun  merupakan salah satu jenis puisi lama asli Indonesia. 

Oleh karena itu, siswa SD perlu diberi pembelajaran bahasa Indonesia pada 

keterampilan menulis supaya dapat meningkatkan hasil belajar, dengan 

menulis pantun siswa dapat mengungkapkan pikiran atau idenya, sehingga 

siswa dapat mencapai kompetensi dasar yang disebutkan.  
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Menurut Santyasa (2007) http://repository.upi.edu (diunduh oleh 

Desriana 23 Mei 2011) memaparkan bahwa terdapat beberapa faktor 

penyebab pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif, diantaranya 

guru hanya bertindak sebagai pemberi informasi, pembelajaran 

berlangsung satu arah, aktivitas siswa hanya mendengar dan mencatat serta 

siswa cenderung pasif, sehingga menghambat kemampuan berpikir siswa. 

Siswa hanya menghafal konsep saja. Setelah dikonfrontir dengan pihak 

sekolah, memang benar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa SD Negeri Pojoksari, 

siswa cenderung bosan kurang tertarik dan pasif dalam pembelajaran. Dari 

hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 4 pada tanggal 4 

Februari 2013 saat diadakan tes  formatif oleh guru tentang pembelajaran 

pantun, nilai yang diperoleh tertinggi siswa kelas 4 adalah 80 dan nilai 

terendah 48. Begitu jauh jarak nilai siswa kelas 4 tersebut, dapat diketahui 

bahwa hasil belajar siswa masih kurang memuaskan. 

Target yang harus dicapai dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas 4 SD Negeri Pojoksari adalah yang optimal, yaitu nilai KKM 64, 

target tersebut belum tercapai  sepenuhnya. Salah satu cara yang dapat 

ditingkatkan mengenai hal tersebut adalah menciptakan situasi 

pembelajaran yang menarik. Penerapan metode pembelajaran yang tepat 

sangat memungkinkan siswa tertarik pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Komalasari (2010: 56) menyatakan bahwa metode  pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu guru sebagai pengarah dan 

pembimbing tidak hanya pandai dalam memilih metode pembelajaran 

namun usaha  untuk mengoptimalkan komponen pembelajaran diperlukan 

dalam rangka meningkatkan hasil belajar.  

http://repository.upi.edu/
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Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe  group investigation 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat mempengaruhi 

aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam proses 

belajar mengajar itu aktivitas pembelajaran tidak hanya didominasi oleh 

guru. Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini menuntut 

para siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

ataupun dalam keterampilan proses kelompok. Group Investigation dapat 

melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. 

Model pembelajaran koopertif tipe group investigation dirancang 

agar materi yang diajarkan oleh guru juga dapat dipahami oleh siswa, dan 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan, penulis berminat untuk 

melakukan tindakan kelas dengan judul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Group Investigation Siswa Kelas 4 SD Negeri Pojoksari Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013”.  

Dengan demikian perlu dikaji bahwa model pembelajaran kooperatif 

tipe group investigation dalam pelajaran kelas 4 SD pembahasan tentang 

menulis pantun dapat meningkatkan  hasil belajar siswa. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Dari keadaan yang ada, peneliti mengidentifikasi masalah terhadap 

kekurangan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa terdapat 

beberapa masalah-masalah yang muncul, antara lain pembelajaran dalam 

kelas 

 kurang menarik dan cenderung membosankan, selain itu juga kondisi 

siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran, sehingga hal tersebut 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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1.3 Pembatasan  Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian efektif, efisien dan 

terarah. Adapun hal-hal yang membatasi dalam penelitian ini antara lain : 

1) Objek yang diteliti hanya siswa kelas 4 SD Negeri Pojoksari 

Kecamatan Ambarawa  Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

2) Penelitian ini hanya menekankan pada upaya peningkatan hasil belajar 

mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

3) Materi pembelajaran yang hanya difokuskan tentang menulis pantun. 

4) Kinerja guru dan aktivitas siswa disajikan sebagai konsekuensi dari 

penilaian terhadap aktivitas siswa dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar dan keseriusan tindakan kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

“Apakah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  dapat 

meningkatkan hasil belajar menulis pantun siswa kelas 4 di SD Negeri 

Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013?”  

 

1.5  Tujuan  Penelitian 

Dari rumusan yang diuraikan sebelumnya, maka  tujuan yang hendak 

dicapai pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia kelas 4 SD Negeri Pojoksari Kecamatan Ambarawa Kabupaten 

Semarang Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil dari penulisan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi penelitian sejenis dengan subjek dan tempat penelitian yang 

berbeda, serta masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 

1.6.2 Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat  bagi siswa, 

guru, dan lembaga/ instansi, sebagai berikut : 

1) Bagi  siswa 

a. Kualitas keterampilan membuat pantun dalam pembelajaran bahasa 

meningkat. 

b. Hasil belajar pada pembelajaran bahasa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. 

2) Bagi  guru 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan oleh guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran menulis terutama pada pokok bahasan 

pantun. 

b. Sebagai masukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 

pembelajaran di kelasnya. 

3) Bagi sekolah  

Dengan hasil penelitian diharapkan sekolah dapat lebih  

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran dalam pencapaian 

tujuan pendidikan di  SD. 

 


