
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan 

emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu 

peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan 

analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya (Lampiran Permen Nomor 22 

tahun 2006:1). Kemampuan mengemukakan gagasan dan perasaan merupakan 

tuntutan dalam kehidupan. Kelancaran mengemukakan gagasan dan perasaan 

menunjukkan kualitas kemampuan berkomunikasi seseorang.  

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 kesastraan manusia Indonesia. Peserta didik mampu menggunakan bahasa 

Indonesia dengan kaidah-kaidah yang benar serta sesuai dengan situasi yang 

digunakan.  
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Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mencakup 

komponen berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Berbagai strategi pembelajaran dikembangkan dan 

diterapkan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa.  

Salah satu strategi pembelajaran yang inovatif dan konstruktif serta 

dikembangkan dalam pelatihan peningkatan profesionalisme guru adalah 

pembelajaran kooperatif. Suatu strategi yang mengembangkan serta memupuk 

kerja sama antar peserta didik serta memanfaatkan kemampuan teman sebaya 

untuk menguasai suatu kompetensi. Pembelajaran kooperatif terdapat 

pembelajaran dengan model Teams Games Tournament (TGT).  

Kemampuan mengembangkan paragraf dalam sebuah laporan pengamatan 

siswa kelas V SDN 1 Kembangkuning, kecamatan Cepogo masih sangat  

rendah. Hal ini terbukti dan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis  

menunjukkan rata-rata kemampuan mengembangkan paragraf hanya 4 sampai  

lima kalimat dalam setiap paragraf. Demikian juga tingkat koherensi antar kalimat 

sangat lemah. 

Kesalahan yang sangat menonjol adalah pengembangan kalimat menjadi  

paragraf. Selain itu, ejaan dan keefektifan kalimat dirasa sangat kurang  

dipahami oleh siswa. Kesulitan pertama yang siswa rasakan adalah membuat  

kalimat. Misalnya dalam contoh berikut ini.  

 



(la)”dikebun sekolah iNi banyak Daun yang hijau dan daun yang mengungi-
ng,ada rumput yang panjang dan tidak dirawat oleh pemiliknya,jadi ini namanya 
lingkungan yang tidak sehat”.  

(1b) “di sebelah barat kebun sekolah terdapat taman-taman yang cantik.taman itu 
punya sma Negeri  cepogo”  

 

Kesalahan pertama terdapat dalam kalimat (la), yaitu kalimat tidak  

efektif. Ketidakefektifan kalimat dikarenakan siswa kurang sesuai dalam  

menempatkan tanda baca titik (.) dan pilihan kata sehingga kalimat menjadi  

tidak padu. Kesalahan kedua adalah penggunaan huruf kapital di tengah-tengah 

kata. Kalimat (lb) mengalami kesalahan pilihan kata atau diksi, kata punya 

seharusnya dipunyai oleh atau milik“  

Pada format penulisan laporan seharusnya terdapat bagian pendahuluan, inti 

kegiatan atau pembahasan, dan penutup. Akan tetapi, dalam laporan pengamatan 

yang dilakukan oleh siswa pada pra siklus ini belum sepenuhnya ditemukan. Dari 

tujuh kelompok yang mengumpulkan laporan pengamatan hanya dua kelompok 

yang telah menggunakan format penulisan yang sesuai dengan materi, yaitu 

terdapat bagian pendahuluan, inti, dan penutup. 

Upaya peningkatan kemampuan mengembangkan kalimat dalam laporan  

pengamatan yang akan peneliti lakukan adalah dengan model Teams Games  

Tournament. Hal ini dipilih penulis karena dengan Teams Games Tournament  

diharapkan semua siswa aktif mengikuti pembelajaran. Teams-Games-  

Tournament (TGT) mempunyai ide utama untuk memotivasi siswa saling 

memberi semangat dan membantu dalam menuntaskan ketrampilan-ketrampilan 

yang dipresentasikan guru. Apabila siswa menginginkan tim mereka mendapatkan 



penghargaan tim, mereka harus membantu teman satu tim dalam mempelajari 

bahan ajar tersebut. Mereka harus memberi semangat teman satu timnya untuk 

melakukan yang terbaik, menyatakan bahwa belajar itu penting, bermanfaat, dan 

menyenangkan. Mereka dapat melakukan antara lain dengan cara berpasangan 

dengan membandingkan jawaban-jawabannya, mendiskusikan perbedaan yang 

ada, dan saling membantu satu sama lain ketika menghadapi jalan buntu.  

Walaupun siswa belajar bersama mereka tidak boleh saling membantu 

dalam turnamen. ini berarti bahwa setiap siswa harus menguasai materi tersebut. 

Tanggung jawab pribadi ini memotivasi siswa untuk mempelajari materi dengan 

sungguh-sungguh.  

Teams Games Tournament memiliki dimensi kegembiraan karena 

menggunakan permainan. Permainan merupakan dunia bagi anak. Mereka baru 

berkembang saraf-saraf motoriknya sehingga melakukan banyak aktivitas fisik. 

Selain itu, mereka juga dalam perkembangan mental dan sosial. O1eh karena itu, 

perlu kerja sama dengan lingkungan sekitar. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat dua masalah yang harus 

dipecahkan melalui penelitian ini.  

1.  Adakah peningkatan kemampuan menulis laporan siswa kelas V SDN 1 

Kembangkuning, Cepogo setelah dilakukan pembelajaran dengan model 

Teams Games Tournament  (TGT)?  



2.   Adakah peningkatan kualitas pembelajaran menulis laporan setelah diadakan 

model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini lebih memfokuskan peningkatan kemampuan 

menulis siswa.  

1 Mendeskripsikan kemampuan menulis laporan pengamatan siswa SD 

Negeri 1 Kembangkuning kecamatan Cepogo 

2 Mengetahui peningkatan kualitas tulisan laporan siswa ketika 

pembelajaran dengan model Teams Games Tournament. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa dan guru.  

1. Siswa  

a. Manfaat Teoritis 

1) Melalui latihan-latihan serta membandingkan hasil karya teman dalam 

menyusun laporan akan meningkatkan kemampuan menyusun laporan 

yang benar.  

2) Model pembelajaran yang dikemas dalam permainan seperti dalam TGT 

siswa akan lebih tertarik dan tertantang untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran  

 



b. Manfaat Praktis 

1) Adanya kompetisi yang sehat antar siswa dan kelompok/tim dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan  

2) Dengan pembiasaan siswa menuangkan gagasan yang disusun menjadi 

paragraf-paragraf yang padu akan meningkatkan kemampuan menulis 

khususnya membuat karangan. 

2. Guru  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian pembelajaran melalui model TGT yang diaplikasikan 

dalam pembelajaran menulis laporan pengamatan dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya.  

b. Manfaat Praktis 

Membantu guru menentukan model pembelajaran yang sesuai dalam 

setiap materi yang akan diajarkan. Model pembelajaran TGT tersebut 

dapat dijadikan sebagai alternatif model dalam pembelajaran menulis. 

 

 

 

 

 



 


