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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang mengandung beberapa sifat yaitu 

sistematik, mana suka, ujar, manusiawi dan komunikatif. Dengan bahasa manusia dapat 

menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota 

masyarakat. Berita, pengumuman, petunjuk pernyataan lisan ataupun tulisan melalui 

media massa ataupun elektronik merupakan wujud fungsi bahasa sebagai fungsi 

informasi. Demikian pentingnya bahasa bagi kehidupan tidak diiringi oleh hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia.  Pada siswa kelas 5 tempat penulis 

mengajar pada kompetensi dasar 4.1 menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan 

memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan hasil belajar siswa rendah, sebagai 

indikatornya ketuntasan belajar siswa yang hanya mencapai 18% artinya dari 11 siswa 

hanya 2 siswa yang nilainya di atas KKM Bahasa Indonesia 75, sebanyak 9 siswa nilainya 

masih di bawah KKM. Juga perolehan rata-rata kelas hanya mencapai 61 jauh di bawah 

KKM Bahasa Indonesia 75. 

Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan perasaan, sikap, 

gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan pembicara. Bahasa sebagai alat 

mengeskpresikan diri ini menjadi media untuk menyatakan eksistensi diri, membebaskan 

diri dari tekanan emosi dan untuk menarik perhatian orang. Pada pembelajaran menulis 

siswa diminta untuk menuliskan pengalamannya tentang suatu kegiatan yang telah 

ditentukan guru. Tentunya siswa akan mengalami kesulitan apabila kegiatan tersebut 

belum pernah mereka lihat ataupun alami. Pembelajaran dengan pola seperti ini harus 

sudah dipikirkan guru untuk ditinggalkan saja. Dalam keterampilan menulis guru jangan 

membatasi imajinasi siswa dalam menuangkan idenya ke dalam bahasa tulis namun 

memberikan rambu-rambu ke arah mana tulisan itu akan dibuat. Dan jangan lupa guru 

membaca setiap tulisan siswa agar siswa merasa tidak sia-sia dalam menulis. 

Menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu. 

Sebagai keterampilan menulis membutuhkan latihan, latihan dan latihan. Sebagai ilmu 

komposisi, menulis mengajarkan ada sekian jenis paragraf dengan contoh-contohnya, ada 

sekian deskripsi, sekian macam narasi, sekian macam eksposisi dan masing-masing 
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disertai dengan contoh-contoh. Ada kalimat inti dan sebaginya. Yang semuanya itu tidak 

membuat siswa dapat menulis. Terlalu banyak aturan akan membuat siswa gamang 

menulis. Menulis dapat dimulai tanpa harus tahu tentang teori-teori menulis. Siswa yang 

akan diberi pembelajaran tentang menulis langsung saja terjun ke dalam kegiatan menulis 

yang sebenarnya. Siswa dapat saja menuliskan hal-hal yang  sederhana tanpa harus 

mempedulikan apakah tulisannya memenuhi syarat komposisi penulisan ataukah tidak. 

Tulisan yang dibuatnya harus selesai semua. Siswa boleh menulis bagian mana saja yang 

disenanginya dan melanjutkannya kapan saja dan di mana saja. Artinya penyelesaian 

karangan itu tidak terbatas pada jam sekolah. Dengan pola pembelajaran yang demikian 

diharapkan dapat membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya pada keterampilan menulis sehingga hasil belajar siswa dalam menulis dapat 

ditingkatkan.  

Tidak ada satu titik awal dari mana pembelajaran menulis dimulai. Mengajarkan 

menulis kita dapat memulainya dengan mengajak siswa menulis bagian manapun yang ia 

sukai. Kita dapat memulainya dengan mengajak siswa menulis cerita, laporan, deskripsi, 

puisi atau apa saja. Dan yang perlu diingat kata kunci dalam pembelajaran menulis adalah 

mengajak siswa menulis bukan mengajarkan menulis. Ketika siswa menulis, apapun yang 

ditulisnya ia mengerahkan seluruh pengetahuan dan kelaziman yang dimilikinya, termasuk 

kosakata, tata bahasa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan materi tulisannya. Bahkan 

kadang-kadang juga dengan suasana hati pada saat penulisan serta banyak faktor lain. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ketika siswa menulis ia mencurahkan seluruh 

kepribadiannya ke dalam tulisan. Dengan demikian guru harus bertindak secara hati-hati 

ketika memulai pembelajaran menulis agar kepribadian siswa tidak tersinggung dan agar 

siswa tidak benci kepada guru dan pembelajaran menulis. Untuk itu guru harus 

mempunyai banyak tenik yang dapat membuat kelas menjadi cair, tidak tegang. Kelas 

harus dipenuhi dengan seloroh dan canda yang muncul dari uru ataupun dari siswa. 

Seloroh dan canda sangat membantu bagi munculnya ide yang segar dalam setiap 

pelajaran menulis.  

Guru dapat menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia utamanya 

pada keterampilan menulis. Pembelajaran contextual teaching and learning mempunyai 

prinsip saling ketergantungan yang artinya kehidupan ini merupakan suatu sistem. 
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Lingkungan belajar merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen 

pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. 

Berdasarkan prinsip tersebut dalam belajar memungkinkan siswa membuat hubungan 

bermakna. Siswa mengidentifikasi hubungan yang menghasilkan pemahaman-

pemahaman baru. Model pembelajaran contextual teaching and learning memusatkan 

bagaimana siswa mengerti makna dari apa yang mereka pelajari, apa manfaatnya, dalam 

status apa mereka, bagaimana mencapainya dan bagaimana mereka mendemonstrasikan 

apa yang telah mereka pelajari. Pembelajaran contextual teaching and learning  

mengutamakan pengalaman nyata, pengetahuan bermakna dalam kehidupan, dekat 

dengan kehidupan nyata. Dengan pembelajaran contextual teaching and learning 

diharapkan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Untuk mewujudkan uraian  di atas menjadi sebuah kenyataan peneliti 

menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning. Pada akhir tindakan 

peneliti menganalisis hasil belajar siswa dan membandingkan dampaknya dengan 

melakukan analisis nilai untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran contextual 

teaching and learning pada pembelajaran Bahasa Indonesia terhadap hasil belajar siswa 

pada kondisi awal, siklus I, dan siklus II. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia hasil belajar siswa rendah. Penyebab 

rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh: 

1. Guru tidak memberikan contoh yang ada di dalam lingkungan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

2. Metode yang digunakan guru tidak mengaktifkan siswa (menonton, diskusi, 

informasi). 

3. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

4. Nilai yang diperoleh siswa sangat rendah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Apakah melalui penerapan 

model pembelajaran contextual teaching and learning dapat  meningkatkan hasil belajar 
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Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 1 Bacin Kecamatan Bae  Kabupaten Kudus 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk: meningkatkan hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 1 Bacin Kecamatan Bae  Kabupaten Kudus 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013 melalui penerapan model pembelajaran 

contextual teaching and learning. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Memberi wawasan teoritis mengenai model pembelajaran contextual teaching 

and learning dan penerapannya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Membantu guru memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya 

2) Membantu perkembangan profesionalisme guru, karena dapat 

menunjukkan ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang 

dikelolanya 

3) Membuat guru lebih percaya diri. 

4) Guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan sendiri. 

b. Bagi Siswa 

1) Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

2) Meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

c. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan sumbangan berharga bagi sekolah itu sendiri dalam 

memperbaiki citranya di masyarakat. 
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d. Bagi  Peneliti 

1) Menambah pengalaman dan wawasan dalam meningkatkan 

profesionalisme guru. 

2) Untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan model 

pembelajaran contextual teaching and learning, sehingga hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa dapat ditingkatkan 

 

 


