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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menyambut era globalisassi dibutuhkan kepekaan intelektual dan 

emosional untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang mendera. 

Persoalan ini datang dari berbagai aspek dan salah satu aspek tersebut adalah 

aspek pendidikan. Pendidikan dibangun dan dikembangkan sibagai sistem 

sekaligus aktivitas di masyarakat, bangsa, dan negara secara sengaja dan 

terencana. 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan saat ini. 

Dengan pendidikan, wawasan menjadi luas, keterampilan dan pengetahuan 

menjadi semakin berkembang. Pendidikan di Indonesia pada dasarnya 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia 

yang utuh dan mandiri sesuai dengan tujuan nasional yang intinya termuat 

dalam alenia 4 pembukaan UUD 1945. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal I disebutkan :Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (2003:3) 
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Adapun tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab (Undang-

Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003: 3). Dari kedua hal 

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik berkembang sesuai tujuan pendidikan. 

Mewujudkan tujuan nasional memerlukan proses pendidikan yang 

baik, dimana keberhasilan proses belajar dapat diwujudkan dalam bentuk 

prestasi belajar. Menurut Slameto (1995: 16) bahwa “Tingkat prestasi belajar 

siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal dipengaruhi dari lingkungan dan instrumental, 

sedangkan faktor internal di pengaruhi oleh aspek fisiologis dan psikologis 

siswa”. Pengajaran dilaksanakan tidak hanya untuk kesenangan atau bersifat 

mekanis saja, tetapi mempunyai misi dan tujuan tertentu yang dicita-citakan 

untuk dicapai yaitu prestasi belajar yang maksimal. 

Sebagai makhluk yang diciptakan sempurna, sejatinya manusia 

menguasai keempat ketrampilan berbahasa untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. Keempat ketrampilan berbahasa tersebut adalah menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Semua ketrampilan tersebut merupakan 

kesatuan yang saling berkesinambungan, dan ketrampilan akan kita kuasai 
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apabila kita melakukan latihan-latihan yang erat kaitannya dengan 

ketrampilan berbahasa tersebut. 

Kegiatan berbahasa yang sering dilakukan manusia adalah berbicara, 

kita dapat berbicara dengan perangkat artikulasi yang sempurna. Berbicara 

merupakan aktivitas manusia normal yang sangat penting, karena dengan 

berbicara kita dapat menyatakan pendapat, menyampaikan pesan dan maksud, 

mengungkapkan perasaan dalam kondisi segala emosional. Kemampuan 

berbicara secara alamiah terjadi sejak perkembangan fase bayi dan anak-anak. 

Namun tidak berarti kemampuan berbicara pada fase dewasa dapat dikuasai, 

tidak semua orang dapat menyelaraskan atau menyesuaikan antara apa yang 

dipikirkan dengan yang di ucapkan. 

Untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana mungkin bukan hal 

yangh sulit, tetapi untuk menyampaikan ide-ide, pendapat, penjelasan tentan 

suatu permasalahan, atau menjabarkan suatu topik biasanya memiliki tingkat 

kesulitan yang cukup tinggi bagi seorang pembicara yang belum terbiasa. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan merupakan 

tempat yang strategis untuk menciptakan manusia yang terampil berbicara. 

Semua itu tidak terlepas dari peran guru sebagai pendidik dan pengajar yang 

langsung berhubungan dengan siswa. Pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik apabila guru mampu menyajikan pembelajaran yang menarik. Untuk itu 

diperlukan kreatifitas guru untuk memilih beberapa media dan metode 

pembelajaran yang menstimulus siswa untuk aktif dan kreatif. 
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Berdasarkan pengamatan masih banyak kita jumpai  siswa SD yang 

kurang memiliki keberanian untuk berbicara, padahal ketrampilan berbicara 

merupakan kemampuan mengungkap pendapat atau pikiran dan perasaan 

kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan 

ataupun dengan jarak jauh. Ketrampilan berbicara merupakan salah satu 

modal seseorang untuk melangkah kedepan, untuk mengeluarkan atau 

menyuarakan pendapatnya.Kemampuan berbicara sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia 

membutuhkan dukungan kemampuan berbicara.Kemampuan berbicara telah 

diajarkan sejak siswa duduk di kelas I melalui pembelajaran keterampilan 

berbicara. 

Ketika siswa duduk di kelas IV sekolah dasar dan seterusnya, 

seharusnya siswa telah terampil berbicara. Sekarang ini orang yang berani 

untuk menjadi  yang terdepan, kebanyakan adalah orang yang memiliki 

kemampuan/keberanian untuk berbicara didepan umum. Tanpa mengabaikan 

keterampilan yang lainnya, keterampilan berbicara dipandang memiliki 

peranan sentral dalam tujuan pembelajaran.Saya mengangkat gagasan ini 

dengan tujuan agar siswa termotivasi untuk memiliki keterampilan berbicara 

didepan kelas dengan baik, selain itu agar siswa dapat menyampaikan hasil 

pemikirannya bukan hanya diam saja. 

Dengan keterampilan berbicara didepan kelas dengan baik, dapat 

memberikan beberapa manfaat bagi siswa, diantaranya dapat melatih 

keberanian siswa SD untuk berbicara didepan kelas sejak usia dini, siswa 



5 
 

dapat menyampaikan pendapat atau ispirasinya secara leluasa tanpa 

dibayang-bayangi rasa takut ataupun malu, apabila siswa tersebut nantinya 

terjun kemasyarakat kelak ia sudah memiliki bekal yang cukup dan tidak 

malu atau minder dengan teman yang lain dalam hal berbicara. 

Terkait dengan hal diatas, peneliti mencoba untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Metode Course Review HorrayUntuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 

N VI Bulungkulon Jekulo Kudus Dengan Pembelajaran Bahasa 

IndonesiaTahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai beikut : 

Rendahnya kemampuan berbicara siswa merupakan salah satu 

masalah  yang harus ditangani oleh guru. Karena kurangnya kemampuan 

berbicara ini, muncul pemikiran bagaimana jika guru dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara dan hasil belajar siswa SD dengan menerapkan metode 

Course Review Horray dalam pelaksanaan suatu pembelajaran. Dengan hal 

itu, diharapkan siswa mampu menyampaikan pendapat tentang apa yang ada 

dipikrannya saat proses pembelajaran berlangsung. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

membatasi permasalahan pada Peningkatan Kemampuan Berbicara dan Hasil 

Belajar, dengan Penerapan Metode   Course Review Horray dengan 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas IV SD Negeri VI 

BulungkulonJekulo Kudus Tahun Ajaran 2012/2013 dapat diatasi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah dan uraian latar belakang masalah 

diatas, maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut: 

1. “Apakah dengan Penerapan Metode Course Review Horray dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas IV selama proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri VI Bulungkulon Jekulo 

Kudus?” 

2. “Apakah dengan Penerapan Metode Course Review Horray dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV selama proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SD Negeri VI Bulungkulon Jekulo Kudus?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar 

suatu penelitian dapat lebih terarah dan ada batasan-batasannya tentang obyek 

yang diteliti. Tujuan penelitian ini yaitu:  
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1. “Untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas IV selama 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri VI Bulungkulon 

Jekulo Kudus melalui metode course review horray”. 

2. “Untuk meningkatkan kemampuan hasil Belajar siswa kelas IV selama 

proses pembelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri VI Bulungkulon 

Jekulo Kudus melalui metode course review horray”. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat pada pembelajaran. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran 

terutama pada peningkatan kemampuan berbicara siswa yang 

menggunakan teknik pembelajaran dengan penerapan metode course 

review horray. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru dapat mengembangkan pengetahuan peningkatan 

kemampuan berbicara siswa SD dengan pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang menerapkan meode course review horray secara 

inovativ dan menyenangkan. 
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2) Membantu guru dapat menciptakan suasana pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang berarti dalam pesatnya kemajuan dunia 

pendidikan. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

2) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbicara. 

3) Siswa lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

4) Terbiasa untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan. 

5) Berani mengajukan dan menjawab pertanyaan di kelas. 

6) Terbiasa untuk belajar kritis. 

c. Bagi Sekolah 

Mendorong guru lain untuk ikut aktif melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif. 

d. Bagi Peneliti 

1) Sebagai acuan penelitian berikutnya. 

2) Mengembangkan wawasan tentang penggunaan metode yang tepat 

dalam proses pembelajaran. 

 

 

 




