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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan di Sekolah tidak bisa lepas dari proses kegiatan 

pembelajaran yang meliputi aktivitas  yang  menyangkut pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dan pemberian materi pelajaran agar siswa memperoleh 

kecakapan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Proses pelaksanaan 

pemberian materi yang baik akan memudahkan siswa untuk memahami materi 

yang sedang diajarkan, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah dicapai.  

Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki sejumlah 

kemampuan, seperti: mengaplikasikan berbagai teori belajar di bidang 

pengajaran; kemampuan memilih dari menerapkan metode pengajaran yang 

efektif dan efisien; kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif dan 

kemampuan menciptakan suasana belajar yang menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Dalam proses pembelajaran guru memegang peran yang sangat 

penting. Artinya, guru memegang tugas dan tanggung jawab merencanakan 

serta melaksanakan pengajaran di sekolah. Guru harus dapat memberikan 

rangsangan untuk menimbulkan proses berpikir siswa. Guru harus mampu 

menyediakan fasilitas agar terjadi interaksi antara siswa dan siswa, serta antara 

siswa dan konsep-konsep yang dipelajarinya sehingga proses berpikir terbina. 

Pengetahuan dan keterampilan tentang bahasa harus dikemas secara 

menyeluruh dalam empat aspek belajar bahasa yang meliputi menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis. Keempat aspek tersebut  menyatu pada 
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proses belajar bahasa, dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu. 

Menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh proses 

belajar yang dialami siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Menulis 

memerlukan keterampilan karena diperlukan latihan-latihan yang 

berkelanjutan dan terus menerus. 

Pembelajaran keterampilan menulis pada jenjang sekolah dasar 

merupakan landasan untuk persiapan menuju jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Siswa Sekolah Dasar diharapkan dapat menyerap aspek-aspek dasar 

dari keterampilan menulis guna menjadi bekal ke jenjang lebih tinggi. Dengan 

kata lain, pembelajaran keterampilan menulis di Sekolah Dasar berfungsi 

sebagai landasan untuk latihan keterampilan menulis menuju jenjang 

pendidikan selanjutnya. Melalui latihan menulis secara bertahap diharapkan 

dapat membangun keterampilan menulis siswa agar lebih meningkat lagi.  

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan menulis adalah agar siswa 

mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pengetahuan secara tertulis 

serta memiliki kegemaran menulis. Melalui keterampilan menulis yang 

dimiliki, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan dapat mempergunakan 

bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi, namun tidak semua orang mampu 

menulis dengan baik, termasuk para siswa di sekolah dasar.  

Salah satu kompetensi dasar yang harus diajarkan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas IV Sekolah Dasar adalah mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan informasi dalam karangan sederhana. Pada pelaksanaan 

pembelajarannya, ternyata materi tersebut termasuk materi dengan tingkat 



3 
 

kesulitan yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil survey awal, pada saat materi 

tersebut disampaikan pada siswa kelas IV SD Negeri Sambirejo 4, terdapat 

beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran, yaitu: 1) Dari 26 siswa, 

maka sebanyak 14 siswa (53,84%) belum mampu mencapai batas tuntas 

minimal daya serap atau belum mampu memperoleh nilai 65, 2). Pada saat 

mengikuti pelajaran banyak siswa yang kurang aktif, dan 3) Dalam 

pelaksanaan pembelajaran selama ini guru selalu menggunakan metode 

ceramah konvensional.  

Berdasarkan hasil survey di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

menulis yaitu membuat karangan termasuk  belum berhasil.   Untuk   itu, perlu  

dilakukan  perbaikan pembelajaran melalui penggunaan model atau metode 

pembelajaran yang tepat. Adapun model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kemampuan menulis atau membuat karangan adalah 

dengan model belajar tuntas atau Mastery Learning. Pembelajaran tuntas 

(Mastery Learning) dalam proses pembelajaran dimaksudkan adalah 

pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik 

menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar 

mata pelajaran tertentu. Pola pembelajaran menggunakan prinsip ketuntasan 

secara individual. Dalam hal pemberian kebebasan belajar, serta untuk 

mengurangi kegagalan peserta didik dalam belajar, strategi belajar tuntas 

menganut pendekatan individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar 

ditujukan kepada sekelompok peserta didik (klasikal), tetapi mengakui dan 

melayani perbedaan-perbedaan perorangan peserta didik sedemikiah rupa, 
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sehingga dengan penerapan pembelajaran tuntas memungkinkan 

berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal. Dasar 

pemikiran dari belajar tuntas dengan pendekatan individual ialah adanya 

pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing peserta didik. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian, agar permasalahan yang dikaji terarah 

maka penelitian ini hanya membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini bersifat lokal, hanya berlaku pada kelas yang diteliti yaitu di 

kelas 4 SD Negeri Sambirejo 4 Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. 

2. Peneliti bertindak sebagai pengamat dan bertugas memberi masukan 

kepada guru dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan. 

3. Jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Apakah pelaksanaan pembelajaran dengan metode Martery Learning 

melalui menulis karangan dapat meningkatkan aktifitas belajar bahasa 

indonesia materi mengarang pada siswa kelas 4 SD Negeri Sambirejo 4 

tahun ajaran 2011/ 2012? 

2. Apakah penggunaan metode Mastery Learning melalui menulis karangan 

dapat meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia materi mengarang pada 

siswa kelas 4 SD Negeri Sambirejo 4 tahun ajaran 2011/ 2012?  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Dapat meningkatkan aktifitas belajar bahasa indonesia materi menulis 

karangan melalui metode Mastery Learning pada siswa kelas IV SD 

Negeri Sambirejo 4 tahun ajaran 2011/2012. 

2. Dapat meningktatkan hasil belajar bahasa indonesia materi menulis 

karangan melalui metode Mastery Learning pada siswa kelas IV SD 

Negeri Sambirejo 4 tahun ajaran 2011/ 2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat teoretis 

dan praktis sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan 

memperluas wawasan keilmuan terhadap pembelajaran Bahasa 

Indonesia, terutama peningkatan kemampuan menulis karangan. 

b. Dapat menjadi dasar pada penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Mempermudah siswa dalam menerima pelajaran menulis. 

2) Memperbesar peluang siswa meningkatkan hasil belajar menulis. 

3) Memberikan kemudahan bagi siswa dalam menemukan ide untuk 

menulis. 
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b. Bagi Guru 

1) Memperoleh referensi praktis dalam mengatasi kendala pada 

pelaksanaan pembelajaran menulis karangan sederhana.  

2) Dapat meningkatkan kinerja guru dalam mengajarkan keterampilan 

menulis karangan sederhana. 

c. Bagi Peneliti 

1) Dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh. 

2) Menambah pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian 

tentang pembelajaran menulis. 

3) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode 

pembelajaran yang dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

 

 

 


