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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap proses

dan hasil belajar bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam

belajar. Oleh karena itu, oleh karena itu pembelajaran harus sebanyak mungkin

melibatkan peserta didik, agar mereka mampu membentuk kompetensi dengan

menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah.

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik,

tetapi harus dilatih menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan

dalam belajar kepada seluruh peserta didik agar mereka dalam belajar dalam

suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas dan berani

mengemukakan pendapat secara terbuka, rasa gembira penuh semangat, tidak

cemas dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal

dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang

beradaptasi menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi

yang sarat tantangan dan persaingan.

Proses pembelajaran yang berkualitas tidak hanya dapat dilihat dari hasil

anak saja. Tetapi juga tidak kalah penting di lihat dari motivasi siswa dalam

proses pembelajaran. Maka dalam penelitian ini menekankan upaya meningkatkan

motivasi siswa dalam proses pembelajaran yang di harapkan yaitu mencakup

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
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Dalam proses pembelajaran, pembelajaran merupakan suatu proses

kegiatan belajar mengajar untuk melaksanakan suatu kurikulum satuan pendidikan

tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Proses pembelajaran di laksanakan

dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada

dasarnya untuk mengantarkan siswa mencapai perubahan-perubahan tingkah laku

dalam bidang kognitif afektif dan psikomotorik.

Bahasa Indonesia merupakan salah satu pelajaran yang erat kaitannya

dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru harus bisa memberikan

motivasi kepada siswa terhadap penerapan pembelajaran. Pembelajaran Bahasa

Indonesia saat ini lebih didominasi oleh guru sehingga siswa cenderung hanya

pasif mendengarkan dan menerima pemahaman yang bersifat verbalistik.

Akibatnya siswa sulit memahami dan mengaplikasikan konsep serta teori yang

diberikan guru dalam kehidupan sehari-hari. Guru dituntut untuk mengemas

perencanaan dan pengalaman belajar bahasa yang akan dilaksanakan di sekolah

dasar dengan baik.  Guru menyajikan hal-hal yang di sekitar anak dan dalam

kehidupan sehari-harinya siswa diberi kesempatan untuk pro aktif dan

mendapatkan pengalaman langsung, baik secara individual maupun kelompok

(Wahyudi, 2011:11).

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan Bahasa Indonesia yaitu adanya

motivasi belajar peserta didik ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sebagai

upaya untuk meningkatkan minat dan pemahaman materi peserta didik diperlukan

metode pembelajaran yang efektif untuk merangsang motivasi belajar siswa
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sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan motivasi

dimaksud usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu

mau, ingin melakukannya. Bila ia tidak suka, ia akan berusaha untuk mengelak

kecuali dengan paksaan dan pengawasan.

Nasution (2002:73) berpendapat anak yang mempunyai intelegensi tinggi

mungkin gagal dalam pelajaran karena kekurangan motivasi. Hasil yang baik

tercapai dengan motivasi yang kuat, anak yang gagal tak begitu saja dapat

disalahkan mungkin gurulah yang tak berhasil memberi motivasi yang

membangkitkan kegiatan pada anak.

Berdasarkan hasil pengamatan dengan beberapa siswa kelas V SD Srikaton

01 diperoleh fakta bahwa pelajaran Bahasa Indonesia terutama dalam menyusun

karangan siswa banyak mengalami kesulitan dalam menuangkan gagasan. Ini

dilihat ketika penulis memberikan tugas kepada siswa untuk menjelaskan kembali

dongeng yang telah dibacanya ternyata masih banyak siswa yang mendapat hasil

yang kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya latihan dalam hal menulis dan menceritakan kembali bacaan yang

dibacanya, maka siswa banyak yang kurang terampil dalam menulis

2. Guru dalam memberikan pembelajaran menulis menggunakan metode yang

kurang bervariatif sehingga siswa bosan dan tidak kreatif dalam

mengemukakan gagasan

3. Guru tidak memberi petunjuk menulis yang baik sehingga siswa kurang aktif

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia
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Pada kesempatan kali ini penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas

(PTK) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia karena penulis memandang perlu

memberi bekal kepada siswa dalam keberanian mengungkapkan gagasan dan

mengembangkan kreatifitas melalui bahasa tulis yang baik dan benar. Untuk itu

penulis menggunakan model pembelajaran Contektual Teaching and Learning

(CTL) untuk meningkatkan motivasi belajar Bahasa Indonesia.

Mengapa pendekatan / pembelajaran CTL ? Karena pembelajaran dalam

pendekatan kontektual (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru

antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa dengan mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

B. Pembatasan Masalah

Setelah penulis melakukan pengamatan selama proses belajar berlangsung

diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Karena kurangnya latihan dalam hal menulis dan menceritakan kembali

bacaan yang dibacanya maka siswa banyak yang kurang terampil dalam

menulis.

2. Guru dalam memberikan pembelajaran menulis menggunakan metode yang

kurang bervariatif sehingga siswa bosan, dan tidak kreatif dalam

mengemukakan gagasan.

3. Guru tidak memberi petunjuk menulis yang baik sehingga siswa kurang aktif

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.
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C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model

pembelajaran Contektual Teaching and Learning dapat meningkatkan motivasi

siswa dalam menyusun karangan pada siswa kelas V SD Negeri Srikaton 01 ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

- Untuk meningkatkan kinerja pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas

- Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan di sekolah

Tujuan Khusus

- Meningkatkan motivasi belajar Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran

Contekstual Teaching and Learning di SDN Srikaton 01

- Mendeskripsikan langkah-langkah dalam menyusun karangan melalui model

pembelajaran Contekstual Teaching and Learning

- Menganalisis dampak penggunaan pembelajaran Contekstual Teaching and

Learning dalam menulis karangan terhadap motivasi belajar siswa

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Siswa

a. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa

b. Meningkatkan prestasi belajar siswa
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c. Meningkatkan ketrampilan siswa dalam menjelaskan isi dongeng / cerita yang

telah di dengarnya.

2. Guru

a. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan guru dalam menyampaikan

materi pelajaran maupun mengelola kelas.

b. Membantu guru melakukan perbaikan pembelajaran

c. Memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran di kelas.

d. Sebagai ajang latihan penelitian sehingga nantinya dapat terbiasa melakukan

penulisan karya ilmiah.

e. Dapat memenuhi kompetensi profesional dalam sertifikasi guru sesuai dengan

undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Sekolah

a. Mendapat kemajuan karena salah satu gurunya sudah mampu melaksanakan

PTK.

b. Hasil penelitian dapat di pakai dalam pembelajaran di sekolah.

c. Mendapat referensi Penelitian Tindakan Kelas (PTK).


