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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, 

perkembangan sosial dan perkembangan emosional peserta didik dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa diharapkan dapat membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, dapat mengemukakan gagasan dan 

perasaan baik secara tertulis maupun secara lesan, mampu berpartisipasi dalam 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan mampu menemukan serta 

menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

hasil karya kesusasteraan manusia Indonesia.  

Kurikulum Bahasa Indonesia dewasa ini telah mengedepankan standar 

kompetensi Bahasa Indonesia yang bersumber pada hakekat pembelajaran 

Bahasa Indonesia, yaitu belajar bahasa adalah belajar komunikasi, sedangkan 

belajar sastra adalah belajar menghargai cipta rasa dan karsa perasaan manusia 

dan nilai-nilai kemanusiaannya. Oleh karena itu dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan siswa untuk berkomunikasi 

secara lisan maupun tertulis serta menghargai karya cipta rasa dan karsa bangsa 

Indonesia yang telah terbentuk sebelumnya.Keterampilan berbicara merupakan 
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salah satu faktor penting didalam komunikasi. Menurut pendapat Supriyanto, 

(1997:1) menjelaskan bahwa keterampilan berbicara dapat menentukan tingkat 

keberhasilan komunikasi. Demikian pentingnya berbicara bagi seseorang dalam 

komunikasi dan setiap pembelajaran yang kita laksanakan disekolah selalu 

dilandasi konsep-konsep berbicara sebagai sarana komunikasi. 

Namun secara umum dalam proses pembelajaran khususnya Bahasa 

Indonesia, guru belum mengoptimalkan penyajian dan pengukuran penguasaan 

materi ketrampilan berbicara. Hal ini terjadi karena selamaproses pembelajaran 

guru kurang menyajikan materi secara utuh dan kurang mengukur kemampuan 

siswa secara utuh pula dari seluruh siswa. Biasanya guru hanya memberikan 

pengujian ketrampilan berbicara hanya kepada sebagian siswa saja secara 

perwakilan atau sampel tertentu. Demikian pula yang terjadi pada siswa, bahwa 

siswa kurang memiliki antusias tinggi saat megikuti pelajaran bahasa, kurang 

berpendapat, serta kurang menncapai taraf penguasaan materi dengan 

ketuntasan optimal.  Sebagaimana pendapat Lie, (2003 : 3) menyatakan bahwa 

”Paradigma lama adalah guru memberikan pengetahuan kepada siswa yang 

pasif. Dalam konteks pendidikan tinggi paradigma lama ini berarti jika 

seseorang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam suatu bidang dia pasti 

dapat mengajar”. Dia hanya perlu menuangkan apa yang diketahuinya kedalam 

botol kosong yang siap menerimanya tanpa melakukan komunikasi yang aktif 

antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Guru menganggap 

bahwa mereka mengajar dengan metode ceramah dapatdengan mudah 

memberikan ilmu kepada siswa dan dimengerti oleh siswa. Sehingga kegiatan 
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yang terjadi dalam proses pembelajaran hanya siswa datang, duduk, dengar, 

catat, dan hafal. 

Fenomena tersebut di atas masih banyak dijumpai diberbagai sekolah. 

Sedangkan menurut pengamatan di SD Negeri 01 Plosorejo, bahwa guru saat 

menyajikan materi siswa masih kurang optimal mengikuti pelajaran dan masih 

dijumpai dengan hasil ketuntasan yang rendah. Ide-ide siswa tidak dibangun 

dan dikembangkan dengan baik sehingga ketika pembelajaran Bahasa Indonesia 

hampir tidak pernahada siswa menyatakan pendapatnya karena tidak adanya 

keberanian, kemampuan, dan keterampilan  untuk berbicara. Hal ini 

menyebabkan tidak ada proses komunikasi yang dapat mendukung terciptanya 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Padahal jika guru mau menggali 

pemikiran siswa yang beragam akan terbentuk kebiasaan bagi siswa untuk 

senantiasa terlatih berkomunikasi dengan baik agar mendapatkan dan berbagi 

informasi dari orang lain.Seperti yang terjadi di kelas IV SDNegeri01 Plosorejo 

Matesih. Banyak ditemukan siswa yang tidak dapat berbicara dalam 

mengungkapkan ide-idenya sehingga proses komunikasi dalam pembelajaran 

belum tercipta dengan baik, siswa hanya terkesan diam serta rendahnya 

keterampilan berbicara anak berdasarkan indikator ketidaktuntasan siswa 

yakniditemukan sebesar 40% belum tuntas saat pembelajaran perlu 

mendapatkan perhatian tersendiri dari guru. Walaupun tidak dapat dipungkiri 

bahwa dalam kehidupan sehari-hari keterampilan berbicara tidak dapat berdiri 

sendiri atau lepas dari keterampilan berbahasa yang lain. Keterampilan 

berbicara selalu berkaitan dengan keterampilan berbahasa yang lain, yaitu 

menulis, mendengarkan, maupun membaca. 
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Berpijak dari pentingnya ketrampilan berbicara sebagai keberhasilan 

berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan kondisi pembelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas IV SD Negeri 01 Plosorejo Matesih perlu adanya perbaikan 

dalam proses pembelajaran baik itu menyangkut pada model pembelajaran, 

metode, maupun media yang dapat mendukung pembelajaran. Dengan adanya 

pembelajaran yang beragam tentunya guru dapat memilih salah satu model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi lingkungan 

yang ada. Salah satu pembelajaran yang dapat mendukung keterampilan 

berbicara pada siswa sebagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

adalah model pembelajaran kooperatif model TGT (Team Games Tournament).  

Hal ini sangat beralasan karena melalui model pembelajaran ini akan 

terlihat adanya asumsi bahwa, keterampilan berbicara sangat penting untuk 

dimiliki setiap siswa agar dapat berkomunikasi dengan baik sehingga siswa 

akan dengan mudah menuangkan ide-idenya, mendapatkan informasi dari orang 

lain, berbagi pengetahuan, serta dapat menjalin hubungan yang lebih baik 

dengan guru maupun dengan rekan belajarnya. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui peningkatan motivasi belajar Bahasa Indonesia tentang 

keterampilan berbicara dengan model pembelajaran Tim Games Tournament 

(TGT) dalam bentuk penelitian tindakan kelas. 

Dalam hal ini PTK merupakan implementasi dari penerapan  penelitian 

tindakan berbasis kelas yaitu suatu usaha guru, dimana dalam hal ini guru 

sekaligus bertindak sebagai peneliti yang berupaya untuk meningkatkan mutu 

pembelajarannya di kelas yang dikelolanya dengan cara meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan 
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menggunakan metode TGT untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Melalui 

pengamatan dan dokumen nilai formatif siswa dijadikan dasar untuk merancang, 

melaksanakan, mengobservasi,  merefleksi  hingga mengevaluasi kegiatan dalam 

pembelajaran model siklus. 

 

2. Identifikasi Masalah 

 Pada penelitian ini dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran bahasa Indonesia aspek ketrampilan membaca secara umum 

kurang memfokuskan aktivitas belajar siswa. 

2. Guru saat menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas masih 

cenderung menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, sehingga 

motivasi belajar siswa rendah. 

3. Perlunya penggunaan model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia guna meningkatkan motivasi dan ketrampilan berbicara 

siswa. 

4. Ketuntasan belajar bahasa Indonesia pada siswa masih relatif rendah akibat 

kurang antusiasnya siswa dalam menerima materi pembelajaran. 

 

3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kerancuan serta kaburnya pembahasan dalam 

penelitian ini, maka perlu pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia Aspek keterampilan berbicara dengan model 

pembelajaran Team Games Tournament (TGT) pada siswa kelas IV di SD 
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Negeri 01 Plosorejo kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

2. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Plosorejo 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sebanyak 20 siswa, yang 

diberikan treatment dengan model pembelajaran Team Games 

Tournament (TGT) 

 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di depan, maka 

dalam penelitian ini dapatdirumuskan masalah sebagai berikut : 

”Apakah penerapan pembelajaran kooperatif model TGT dapat 

meningkatkan motivasi belajar Bahasa Indonesia tentang keterampilan 

berbicara pada siswa kelas IV SDNegeri01 Plosorejo?”. 

 

5. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat 

mengetahuipeningkatan motivasi belajar Bahasa Indonesia tentang keterampilan 

berbicara dengan penerapan pembelajaran kooperatif model TGT pada siswa 

kelas IV SD Negeri 01 Plosorejo. 

 

6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoretis penelilitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 
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a. Mendapatkan pengetahuan atau teori baru menumbuhkan  motivasi 

belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada 

aspek keterampilan berbicara. 

b. Memperkaya khasanah pendidikan yang berhubungan dengan proses 

kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia di sekolah. 

c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian 

sejenis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Menumbuhkan gairah dan minat belajar siswa 

2) Menimbulkan motivasi belajar siswa 

3) Siswa lebih aktif dan leluasa dalam mengeluarkan pendapat 

4) Kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara siswa meningkat 

5) Pembelajaran lebih menyenangkan. 

6) Hasil belajar Bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara dapat 

meningkat  

b. Bagi guru: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia terutama pada aspek keterampilan berbicara. 

2) Dapat digunakan sebagai masukan bahwa metode TGT dapat 

diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam KBM Bahasa Indonesia 

3) Membantu guru  dalam memberikan pelajaran lebih mudah diterima  

oleh siswa. 
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c. Bagi sekolah 

1) Dapat mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di sekolah, 

terutama potensi guru untuk dapat menerapkan pendekatan 

pembelajaran yang menerapkan Team Games Tournament (TGT) 

pada siswa. 

2) Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 

3) Menjadikan acuan dan pedoman yang bermanfaat pada sekolah 

melalui pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Team Games 

Tournament (TGT) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

khususnya dan pelajaran lain pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


