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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah suatu proses yang rumit karena tidak sekedar 

menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan tindakan 

yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Salah 

satu kegiatan pembelajaran yang menekankan berbagai kegiatan dan tindakan 

yaitu menggunakan metode tertentu dalam pembelajaran tersebut. Metode 

dalam pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru, yang dalam 

menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

(Uno Hamzah, 2007). 

Prinsip pembelajaran agar siswa mempunyai kompetensi yang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan saat ini dan mendatang adalah : ( 1 ) 

Berorientasi pada siswa, ( 2 ) Mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat 

dan beragam, ( 3 ) Menguasahakan suasana yang demokratis, partisipatif, dan 

kooperatif, ( 4 ) Mengembangkan penilaian  (evaluasi) yang menyeluruh dan 

beragam ( tidak hanya dalam bentuk tes, tetapi juga dalam bentuk – bentuk lain 

portofolio, tugas, karya tulis, karya kerja ( kinerja). ( 5 ) Memperhatian ciri 

pokok keilmuan dari bidang studi  atau materi yang sedang dipelajari. 
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Pembelajaran bahasa Indonesia adalah pemberian pengalaman belajar 

kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan bahasaIndonesia yang 

dipelajari.Adapun tujuan pengajaran adalah supaya siswa dapat berfikir dan 

bertindak secara hirarki dan kreatif, maka dari itu metode penyampaian guru 

dalam mengajar yang efektif adalah apabila dampak dari pembelajaran itu dapat 

menumbuhkan dan menciptakan gairah serta dorongan siwa untuk aktif. Dalam 

penyampaian materi bahasa Indonesia harus sudah dikembangkan oleh guru, 

sedemikian sehingga materi tersebut menjadi menarik, sebab secara realistis 

seorang siswa yang belajar itu pada dasarnya adalah mencari hubungan antara 

hal yang dipelajari dengan yang telah dimiliki, dikuasai siswa, dialami atau 

diketahui siswa. 

Untuk mengatasi berbagai problematika dalam pelaksanaan 

pembelajaran, tentu diperlukan model – model mengajar yang dipandang 

mampu menguasai kesulitan guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan 

kesulitan belajar peserta didik.Dalam beberapa model pembelajaran terdapat 

model pembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa ikut serta secara 

aktif dalam kegiatan belajar – mengajar yaitu model pembelajaran aktif. Model 

pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif. Dimanapesertadidikdiajakuntukturutsertadalamproses 

pembelajaran, tidakhanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Salah satu 
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model pembelajaran aktif yang dapat mengatasi permasalahan diatas adalah 

model pembelajaran Modelling The Way (Demonstrasikecakapan). Di bawah ini 

akan ditunjukan nengenai hasil belajar yang di capai oleh siswa. 

Hasil belajar Ujian Tengah Semester (UTS) siswa kelas V SDN 1 

Sawahan,Ngemplak,Boyolali:Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 

bahasa Indonesia : 65.Dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) diatas bahwa 

hasil belajar mata pelajaran bahasa Indonesia siswa masih dibawah standar 

KKM yaitu: 65 dengan nilai rata-rata 58,27. Nilai yang dicapai siswa masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal sebesar 16 siswa atau sekitar 62% 

sedangkan yang sudah mencapai KMM juga sebesar 10 siswa atau sekitar 38%. 

Maka dari itu, diperlukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa agar nilai mereka bisa mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditentukan. 

Ada beberapa alasan mengapa model pembelajaran modelling the way ( 

Demonstrasi kecakapan )cocok untuk pelajaran bahasa Indonesia karena model 

pembelajaran modeling the way ( Demonstrasi kecakapan ) adalah model 

pembelajaran yang menerapkan sistem pengembangan kecakapan jadi sangat 

cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia, selain itu motivasi dan hasil 

belajar anak juga akan meningkat karena dalam metode ini anak di suguhkan 

dengan permainan peran yang menantang dan tidak membosankan dalam 

pembelajaran. 
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Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari kegiatan 

pengajaran dapat ditentukan oleh guru yang dapat memotivasi, membimbing 

dan mendorong siswa untuk giat belajar. Salah satu cara untuk mengetahui 

berhasil dan tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan memberikan 

ulangan harian / evaluasi itu tergantung pada usaha belajar siswa setelah 

diadakan koreksi terhadap ulangan harian. Alasan peneliti memilih metode 

modelling the waydalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa 

tertarik mengikuti pembelajaran di kelas, karena metode modelling the way 

adalah metode yang sangat menarik untuk pembelajaran bahasa Indonesia 

karena menggunakan demonstrasi kecakapan jadi siswa tidak jenuh didalam 

pembelajaran dan motivasi siswa juga meningkat sehingga nilai bahasa 

Indonesia siswa juga akan meningkat. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang menyangkut  sebagai berikut : 

1. Kurang tepatnya seorang guru dalam memilih dan menggunakan metode 

mengajar dalam menyampaikan suatu pokok bahasa tertentu. 

Kemungkinan siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran Bahasa 

indonesia. 
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2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia rendah 

dikarenakan rendahnya penguasaan siswa terhadap materi. 

3. Masih rendahnya tingkat partisipasi aktif siswa. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah 

peneltian sebagai berikut : 

1. Apakah penerapan model pembelajaran modeling the way dapat 

meningkatkan motifasi dan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 

V SDN I Sawahan,ngemplak,boyolali. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi dan 

hasil belajar Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran modelling the 

way.padasiswa kelas V SDN I Sawahan,Ngemplak, Boyolali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia, 

utamanya pada peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa melalui 

model pembelajaran modelling the way (Demonstrasi kecakapan). 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

1) Guru dapat menggunakan model pembelajaran Modelling the way 

( Demonstrasi kecakapan ) untuk meningkatkan hasil belajar 

bahasa Indonesia. 

2) Guru memiliki referensi pembelajaran yang efektif untuk 

memotivasi siswa dalam pembelajaran 

3) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar 

b.  Bagi siswa 

1) Model pembelajaran modeling the way dapat meningkatkan 

aktifitas dan kreatifitas siswa. 

2) Mengurangi kejenuhan dan meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran 
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3) Siswa menjadi termotivasi dalam pembelajaran sehingga nilai 

siswa meningkat 

c. Bagi sekolah 

1) memberikan masukan bagi sekolah bahwa pembelajaran modeling 

the way dapat digunakan dalam upaya peningkatan hasil belajar 

bahasa Indonesia. 

2) Memberikan masukan bagi sekolah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dengan menggunakan metode-metode pembelajaran 

yang aktif,kreatif dan menyenangkan 

d. Bagi Peneliti 

1) Peneliti sebagai calon guru dapat memberikan gambaran tentang 

pentingnya menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif 

diantaranya pembelajaran modeling the way. 

2) Memberikan rujukan kepada peneliti untuk melakan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 


