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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah sebagai tempat pembentuk  generasi bangsa yang

berkualitas mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam dunia

pendidikan, Oleh karena itu pendidikan di sekolah memegang peranan

penting dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan

nasional secara optimal seperti yang diharapkan. UU RI Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa negara kita ingin

mewujudkan masyarakat yang cerdas, meningkatkan mutu pendidikan dan

pembelajaran di sekolah. Banyak kendala yang dihadapi oleh guru sebagai

tenaga pendidik dan pengajar, baik yang berkenaan dengan pelaksanaan

pembelajaran di kelas maupun yang berhubungan dengan prestasi yang

ingin dicapai oleh siswa.

Usaha meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran

merupakan tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap orang yang

berkecimpung dalam dunia Keguruan dan Kependidikan. Banyak upaya

yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan

pembelajaran. Namun demikian masih belum memberikan kepuasan dalam

pencapaian hasil belajar siswanya, sehingga menuntut adanya pemikiran

dalam mengatasi permasalah yang dihadapi, baik dari segi pelaksanaan

pembelajaran di kelas, maupun perangkat pembelajaran yang dapat

menunjang peningkatan kinerja guru dalam upaya meningkatkan hasil

belajar siswa.
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Pendidikan di Sekolah Dasar bertujuan memberikan bekal

kemampuan dasar ”baca-tulis-hitung”. Pengetahuan dan ketrampilan dasar

yang bermanfaat bagi siswa  sesuai dengan tingkat perkembangan. Terkait

dengan tujuan   memberikan   bekal   kemampuan   dasar,   maka  peranan

pengajaran Bahasa Indonesia di SD yang bertumpu pada kemampuan dasar

”baca-tulis”, pembelajaran tidak hanya pada tahap belajar di kelas-kelas

awal tetapi juga pada kemahiran atau penguasaan di kelas-kelas tinggi.

Bahasa Indonesia sebagai salah satu bidang studi yang memiliki

tujuan membekali siswa untuk mengembangkan bahasa. Selain aspek

penalaran dan hafalan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima

siswa sebatas produk bahasa dan sastra. Kegiatan belajar mengajar

melibatkan siswa secara totalitas, artinya melibatkan pikiran, penglihatan,

pendengaran dan psikomotor (keterampilan). Jadi dalam proses belajar

mengajar, seorang guru harus mengajak siswa untuk mendengarkan,

menyajikan metode yang dapat dilihat, memberi kesempatan untuk menulis

dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan, sehingga terjadi dialog kreatif

yang menunjukkan proses belajar mengajar yang interaktif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas III yaitu Tukiman,

A.Ma yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013. Observasi

yang dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung

di kelas diperoleh informasi bahwa pada Semester II tahun ajaran 2012/

2013 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi ”

Menulis Karangan Sederhana dengan Ejaan yang Tepat” hasil nilai tes

evaluasi siswa masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimum

(KKM=75). Dari 18 siswa, yang mendapat nilai kurang dari 75 sebanyak 12

siswa dan siswa yang mendapat nilai lebih dari 75 sebanyak 6 siswa.

Sebagian siswa menganggap pelajaran Bahasa Indonesia adalah pelajaran

yang membosankan dan permasalahan yang muncul pada siswa adalah

timbulnya ketidak aktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Siswa lebih

sering mengobrol atau bercanda dengan sebangkunya dan ketika siswa
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ditanya tentang materi yang dijelaskan oleh guru, siswa tersebut tidak dapat

menjawab pertanyaan dari guru.

Pembelajaran yang dilaksanakan guru masih menggunakan metode

yang konvensional dalam hal ini proses pembelajaran lebih banyak hanya

mendengar apa yang disampaikan guru dan mengerjakan soal latihan. Guru

dalam menyampaikan materi pelajaran masih dengan ceramah dan

pemberian tugas tanpa adanya interaksi yang membuat siswa lebih aktif

dalam mengikuti pelajaran di kelas sehingga menimbulkan kebosanan bagi

siswa dan hasil belajar siswa juga tidak optimal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa guru harus mencari solusi yang

terbaik dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk dapat melaksanakan proses

pembelajaran dengan disertai improvisasi, kreasi, menarik dan

menyenangkan. Hal ini harus dilakukan karena siswa selalu mencari

perhatian guru. Guru harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan,

sehingga siswa merasa bahwa belajar Bahasa Indonesia itu tidak sulit.

Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran kooperatif adalah

salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis.

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.

Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok

harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi

pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif banyak merangsang keaktifan

siswa sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam

pembelajaran.

Peneliti memandang  bahwa  menggunakan  model  pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) adalah sebagai metode sangat efektif

dalam peningkatan kualitas hasil pembelajaran di kelas III. Beberapa alasan

mengapa peneliti memilih TPS :

a. TPS membantu menstrukturkan diskusi dalam skala kecil.
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b. TPS meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan banyaknya

informasi yang dapat diingat siswa.

c. Siswa dapat meningkatkan kecakapan sosial hidup mereka.

d. TPS dapat meningkatkan interaksi untuk memecahkan suatu masalah.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar

Bahasa Indonesia Melalui Metode Think Pair Share (TPS) Pada Siswa

Kelas III SDN I Tleter Semester II Tahun Ajaran 2012/2013

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diketahui banyak

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa kelas III SD Negeri I

Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2012/2013

antara lain:

1. Rendahnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran Bahasa

Indonesia.

2. Pembelajaran Bahasa Indonesia hanya dengan menggunakan

metode ceramah dan penugasan.

3. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang

menyenangkan.

4. Rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa.

1.3. Batasan masalah

Guna membatasi ruang lingkup penelitian, maka peneliti membatasi

hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia.

2. Penggunaan pembelajaran pendekatan kooperatif learning tipe Think Pair

Share, siswa kelas kelas III SDN I Tleter semester II tahun pelajaran

2012/2013.
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1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

3. ”Apakah pembelajaran menggunakan pendekatan kooperatif tipe Think

Pair Share (TPS) dapat  meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas III

SD Negeri I Tleter semester II tahun pelajaran 2012/2013?”

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia

melalui model Think Pair Share (TPS) pada siswa kelas III SDN I Tleter

semester II tahun ajaran 2012/2013.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a) Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan ilmu yang positif bagi

pengembangan ilmu pengetahuan secara umum.

b) Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia.

c) Mengembangkan metode pembelajaran kooperatif khususnya dalam

mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia.

d) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih

lanjut.

2. Manfaat praktis

a) Bagi peneliti : penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan serta sebagai bekal

menjadi seorang pendidik agar memperhatikan berbagai faktor yang

mempengaruhi kemampuan siswa.

b) Bagi siswa : Meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan kemampuan

berbicara siswa.

c) Bagi guru : dapat mengembangkan metode mengajar dalam upaya

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran
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Bahasa Indonesia, sebagai masukan dalam menentukan strategi

pembelajaran.

d) Bagi Sekolah : hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak sekolah. Sehingga

sekolah mampu untuk meningkatkan Prestasinya. Dapat digunakan

sebagai bahan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu

proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.


