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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

mengakibatkan perubahan disegala bidang kehidupan. Kemajuan ini memberi 

dampak pada bidang pendidikan. Perubahan dalam bidang pendidikan dituntut 

untuk dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas. 

Peningkatan proses pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu 

melahirkan lulusan-lulusan yang mempunyai daya saing tinggi. Oleh sebab 

itu, perbaikan-perbaikan yang membangun dibidang pendidikan harus terus 

dilaksanakan guna mencapai kualitas pendidikan yang sesuai dengan harapan.  

Upaya melakukan perbaikan dibidang pendidikan menjadi tanggung 

jawab semua pihak. Guru berperan penting dalam perbaikan dibidang 

pendidikan terutama dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran merupakan 

proses yang dirancang oleh guru untuk memungkinkan adanya interaksi antara 

siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran bertujuan untuk memperoleh perubahan positif yang 

diwujudkan dengan adanya peningkatan kecakapan, ketrampilan, sikap serta 

kemampuan berbahasa dalam kehidupan. 

Kemampuan berbahasa dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik 
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dan benar, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia 

Indonesia. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup 

komponen kemampuan berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek-aspek: 1) 

mendengarkan 2) berbicara 3) membaca  4) menulis (BSNP dalam Sufanti, 

2007: 14). 

Dari kenyataan di lapangan, pelajaran Bahasa Indonesia dianggap 

siswa sebagai pelajaran yang kurang menarik. Hal ini disebabkan karena 

suasana proses pembelajaran Bahasa Indonesia masih terasa kaku dan 

membosankan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

masih konvensional. Siswa hanya pasif mendengarkan ceramah dan mencatat 

materi. Guru kurang membangkitkan perhatian dan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia kurang memuaskan. 

 Sikap pasif siswa dalam proses pembelajaran yang konvensional telah 

berdampak pada hasil belajar siswa. Di SD Kenokorejo 1, hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa masih kurang memuaskan. Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dengan guru kelas hanya sekitar 45% siswa yang mencapai KKM 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran yang diterapkan pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia masih konvensional. Guru hanya 

menggunakan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif. Hal ini dapat 

menimbulkan rasa jenuh pada siswa dan kurang bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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 Berdasarkan sebab-sebab tersebut maka perlu adanya perbaikan dalam 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan metode konvensional 

diubah menjadi metode pembelajaran aktif. Guru harus memperbaiki 

penyajian bahan ajar Bahasa Indonesia menjadi lebih bervariasi, tidak 

membosankan dan melatih siswa untuk berpikir aktif, kreatif dan mudah 

memahami pelajaran. Pembelajaran aktif dilakukan supaya siswa tidak lagi 

merasa bosan dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia. 

Salah satu metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan guru 

untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran planted questions. Metode pembelajaran planted questions 

merupakan metode pembelajaran aktif yang dapat meningkatkan kemampuan 

siswa secara individu. Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

planted questions siswa terlibat secara aktif dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dipersiapkan.  

Prosedur penerapan metode planted questions adalah Sebelum 

memasuki kelas, guru menunjuk beberapa siswa sebagai partner dalam 

menjalankan proses pembelajaran. Guru memberikan beberapa potongan 

kertas yang berisi pertanyaan dan instruksi singkat kepada sebagian siswa. 

Siswa tersebut diberi arahan singkat mengenai tugas mereka selama proses 

pembelajaran. Ketika memasuki proses pembelajaran, guru membuka sesi 

tanya jawab. Siswa mengajukan berbagai pertanyaan yang sesuai dengan 

instruksi dalam kertas. Dengan cara ini siswa yang bertugas terpancing untuk 
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harus bertanya dan siswa yang lain akan terfokus mendengarkan teman 

mereka yang bertanya dan memikirkan jawabanya (Zaini, 2007: 47). 

 Sehingga melalui penerapan metode pembelajaran planted questions 

dapat digunakan sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar 

khususnya pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia, serta diharapkan siswa 

tidak lagi merasa bosan dan jenuh dengan materi pelajaran.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul  

“PENINGKATAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN PLANTED QUESTIONS PADA SISWA 

KELAS V SD NEGERI KENOKOREJO 1 KECAMATAN POLOKARTO 

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia sebagai berikut: 

1. Hasil belajar Bahasa Indonesia rendah. 

2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang. 

3. Metode pembelajaran yang diterapkan guru masih konvensional. 

4. Suasana pembelajaran yang kurang menarik. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang di atas, agar permasalahan yang dikaji dapat 

terarah, maka pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih 

efektif dan efisien. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Proses pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode 

planted questions. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan metode pembelajaran 

Planted Questions dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada 

siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan 

khusus. Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah  

untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus adalah untuk mengetahui 



6 
 

peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia setelah menggunakan metode 

pembelajaran planted questions pada siswa kelas V SD Negeri Kenokorejo 1 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan 

yang bermanfaat dalam dunia pendidikan mengenai penerapan metode 

planted questions terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, 

pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian di masa yang akan 

datang dibidang dan permasalahan sejenis atau bersangkutan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai masukan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran aktif 

b. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mempunyai semangat yang tinggi dalam 

mempelajari Bahasa Indonesia sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang bersangkutan. 
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c. Bagi Sekolah  

Bagi sekolah penelitian ini memberikan sumbangan yang baik dalam 

rangka perbaikan pembelajaran, peningkatan mutu sekolah, khususnya 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 


