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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar,

dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk

mentransfer nilai-nilai moral. Maka dalam pelaksanaannya, ketiga kegiatan tadi

harus berjalan secara serempak dan terpadu, berkelanjutan dan selaras dengan

perkembangan siswa dengan lingkungannya.

Pendidikan mengemban tugas untuk mengahasilkan generasi yang baik,

manusia yang berbudaya dan berkepribadian baik. Pendidikan sendiri merupakan

suatu usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada siswa guna membantu

siswa dalam mengoptimalkan pertumbuhan jasmani dan rohani.

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan

tersebut terjadi karena telah dilakukannya berbagai pembaharuan dalam

pendidikan. Akibatnya pendidikan semakin mengalami kemajuan seiring

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pendidikan tergantung

pada semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik pihak sekolah, guru, siswa

dan peran serta lingkungan. Sehingga akan terlaksana kegiatan belajar mengajar

yang efektif dan optimal.

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah nantinya diharapkan dapat

mencetak generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan misi pembangunan.

Sejalan dengan itu pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-
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manusia pembangunan dan membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab

atas pembangunan bangsa, Depdikbud (1999)

Menurut Anni (2005 : 2), “Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar

adalah suatu proses ineteraksi antara guru dan siswa dalam satuan pembelajaran”.

Guru sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran merupakan

pemegang peran yang sangat penting. Guru bukan hanya sekedar penyampai

materi saja, tetapi lebih dari itu guru dapat dikatakan sebagai sentral pendidikan.

Proses belajar mengajar diharapkan mampu memberi rasa nyaman, bergairah, dan

antusias pada siswa dalam mengikuti proses belajar.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran salah

satunya adalah dengan memilih model  atau cara dalam menyampaikan materi

pelajaran. Beberapa guru menemui kesulitan yang sama dalam menyampaikan

materi Bahasa Indonesia terutama pada keterampilan berbicara. Dalam hal ini

adalah kurangnya keberanian pada siswa kelas II SD Negeri Sukolilo 05 pada

keterampilan berbicara. Umumnya siswa tidak memiliki keberanian berbicara di

depan kelas, tidak mampu menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Sehingga

pencapaian prestasi siswa pada keterampilan berbicara masih sangat rendah.

Melatih keberanian siswa dalam berbicara memang tidaklah mudah. Perlu

ketekunan dan latihan yang rutin agar siswa bisa berani berbicara. Apalagi untuk

kelas 2 sekolah dasar membiasakan siswa untuk berani berbicara di depan kelas

masih cukup sulit. Keberanian adalah suatu tindakan memperjuangkan sesuatu

yang dianggap penting, mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat

menghalanginya karena percaya kebenarannya dan suatu sifat mempertahankan
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dan memperjuangkan apa yang dianggap benar dengan menghadapi segala bentuk

bahaya, kesulitan, kesakitan, dan lain-lain.

Orang yang memiliki keberanian tinggi mempunyai ciri-ciri umum dan

khusus. Ciri-ciri umum keberanian diantaranya adanya tekad, percaya diri,

konsistensi dan optimisme. Ciri-ciri khusus keberanian yaitu berpikir secara

matang dan terukur sebelum bertindak, mampu memotivasi orang lain, selalu tahu

diri, rendah hati, dan mengisi jiwa serta pikiran dengan pengetahuan baru menuju

ke arah yang benar, bertindak nyata, semangat, menciptakan kemajuan, siap

menanggung resiko, konsisten/istiqomah, semangat dan pantang menyerah,

nekad, bertekad kuat dan terukur sebelum bertindak, selalu tahu diri, rendah hati,

bertindak nyata dan elegan. Ciri-ciri tersebut setidaknya harus ada pada diri siswa

sehingga guru dapat dengan mudah mengukur tingkat keberanian pada diri siswa.

Orang-orang yang berhasil dalam kehidupan ini adalah mereka yang berani

berbicara. Orang lain tidak akan tahu bahwa seseorang itu pandai jika mereka

tidak berani berbicara. Kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru harus melatih

anak-anak kita menjadi anak yang berani berbicara. Ajak murid-nurid kita untuk

berdiskusi, belajar mengemukakan pendapat lalu dengarkan mereka. Kepribadian

anak juga akan berkembang ketika orang didengarkan, ada kebahagiaan sehingga

bukan hanya membuatnya berani berbicara tetapi membuat mereka merasa

diterima dan bahagia.

Banyak orang lebih lancar berbicara, tetapi malu, segan, sungkan dan tidak

berani berbicara. Aspek yang penting dalam bahasa adalah berani berbicara.

Bentuknya dapat berupa cerita, pidato, puisi, percakapan, drama maupun
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berpantun. Tekniknya dapat menggunakan media visual maupun audio visual.

Dalam bercerita guru dapat menggunakan media gambar cerita, boneka jari atau

tayangan  cerita pendek yang intinya mampu memusatkan perhatian siswa.

Kondisi yang ada pada siswa kelas II SD N Sukolilo 05 menunjukkan

bahwa mereka kurang memiliki keberanian dalam berbicara. Tidak berani

menyampaikan pendapat secara lisan dan tidak percaya diri ketika guru meminta

siswa untuk berbicara di depan kelas. Kondisi di atas lebih diakibatkan kurangnya

motivasi dari guru, tidak terbiasanya siswa menggunakan Bahasa Indonesia

sebagai bahasa sehari-hari, kurangnya media dan ketidakmampuan guru

menentukan metode yang tepat dalam menyampaikan materi berbicara. Guru

hanya menggunakan metode klasik yaitu berceramah dan tidak menggunakan

media yang membuat siswa tertarik dengan materi yang akan disampaikan guru.

Materi berbicara haruslah dikemas dalam bentuk yang menarik, media yang

mudah dipahami dan metode yang menantang keaktifan serta kreativitas siswa.

Hal tersebut yang mendorong guru untuk mengadakan sebuah penelitian

yang tujuannya dapat meningkatkan keberanian pada diri siswa khususnya dalan

keberanian berbicara. Guru memilih satu sebuah metode yang dianggap tepat

untuk mengatasi permasalahan tersebut serta memilih media yang mampu

mendukung keberhasilan penerapan metode pembelajaran yang telah dipilih.

Guru yang kreatif adalah guru yang mampu menerapkan berbagai metode

pembelajaran di kelas. Beberapa model pembelajaran dapat dikolaborasikan atau

juga diterapkan satu per satu.  Model pembelajaran yang baik untuk kelas rendah

adalah pembelajaran tematik. Dalam materi keberanian berbicara, guru dapat
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menggabungkan antara pelajaran Bahasa Indonesia, IPS dan PKn. Guru dapat

menggunakan media gambar cerita untuk menarik perhatian siswa agar fokus

dengan materi yang disampaikan. Dengan harapan setelah pembelajaran selesai

siswa dapat menyampaikan kembali isi cerita atau materi dengan meniru gaya

guru berbicara atau dengan kalimat mereka sendiri.

Melihat kondisi di atas maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul

“Peningkatan Keberanian Berbicara Dalam Belajar Bahasa Indonesia Melalui

Pembelajaran Tematik Dengan Media Gambar Cerita Pada Siswa Kelas Ii

Semester I Sd Negeri Sukolilo 05 Sukolilo Pati Tahun pelajaran 2012/2013”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

“Apakah melalui penerapan pembelajaran tematik dengan media gambar cerita

dapat meningkatkan keberanian berbicara dalam belajar Bahasa Indonesia pada

siswa kelas II semester I SDN Sukolilo 05 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Tahun Pelajaran 2012/2013? ”

C. Tujuan Penilitian

1. Tujuan Umum

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia

b. Menumbuhkan keberanian siswa
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2. Tujuan Khusus

Meningkatkan keberanian berbicara dalam belajar Bahasa Indonesia dengan

menerapkan model pembelajaran tematik dan media gambar cerita pada siswa

kelas II SDN Sukolilo 05.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas II

SDN Sukolilo 05 melalui penerapan pembelajaran tematik menggunakan madia

gambar cerita.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Meningkatkan keberanian siswa dalam berbicara menggunakan Bahasa

Indonesia dalam pelajaran Bahasa Indonesia serta memumbuhkan kebiasaan

berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada siswa.

b. Bagi Guru

Menambah pengetahuan guru dalam menerapkan model pembelajaran

tematik menggunakan media gambar cerita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia

pada materi berbicara.

c. Bagi Sekolah

Menambah khasanah ilmu bagi sekolah dan referensi dalam menyusun

program pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tahun-tahun

berikutnya.


