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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan tonggak maju dan mundurnya suatu bangsa.

Pendidikan yang berhasil bisa mewujudkan generasi penerus yang bisa

mewujudkan cita- cita negara yaitu terwujudnya masyarakat yang adil

makmur dan sejahtera. Sebaliknya pendidikan yang gagal tidak akan mampu

mewujudkan cita- cita bangsa.

Sekolah Dasar ( SD) sebagai peletak dasar pendidikan bagi pendidikan

berkelanjutan memerankan peran yang sangat penting. Pengetahuan dasar

yang ditanamkan pada siswa SD akan berpengaruh pada keberhasilan sisswa

pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Ketrampilan berbahasa siswa SD sangat bervariasi. Siswa SDN 01

Sambirejo bukanlah penutur ibu bahasa Indonesia. Mereka adalah penutur ibu

bahasa Jawa. Siswa SDN 01 Sambirejo kurang memahami Bahasa Indonesia

yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Siswa kelas I SDN 01 Sambirejo berbicara dalam bahasa Jawa dalam

pergaulan sehari- hari. Mereka penutur bahasa Jawa murni. Mereka mengenal

bahasa Indonesia dari sekolah ataupun televisi tanpa penutur ibu dilingkungan

mereka.
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Dari hasil pengamatan siswa kelas I mempunyai keengganan berbicara

dalam Bahasa Indonesia. Aktivitas belajar siswa saat pelajaran Bahasa

Indonesia sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya aktivitas belajar siswa.

Dari 43 siswa terdapat  5 % siswa yang bertanya, 13 % siswa yang menjawab

pertanyaan dan  5% mengajukan diri untuk presentasi didepan kelas.Siswa

yang lolos KKM hanya 51 % saja.Hasil tes berbicara  pun rendah yaitu rata-

rata hanya 67 dari KKM yang harus dicapai 75.

Dalam kurikulum yang ada, siswa kelas I diharapkan menguasai salah

satu Kompetensi Dasar berbicara yaitu mendeskripsikan benda- benda sekitar.

Siswa kelas I ternyata mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan benda

yang ada disekitar mereka. Hal ini karena mereka tidak menghadapi benda

yang dimaksud. Siswa kelas I sesuai dengan perkembangan usianya belum

bisa berpikir secara abstrak. Oleh karena itu mereka memerlukan bantuan

mengkonkritkan benda supaya bisa mendeskripsikan benda dengan sederhana

dan tepat.

Mendeskripsikan benda berarti memberikan gambaran tentang suatu

benda baik secara tertulis maupun lisan sehingga pihak yang mendapatkan

gambaran dapat mengerti benda yang dimaksud. Pada kelas I materi

mendeskripsikan benda menuntut siswa mampu mendeskripsikan benda secara

sederhana. Mendeskripsikan benda melalui fungsinya, bahannya, warnanya

merupakan materi yang terdapat di kelas I.

Kondisi tersebut diatas membuat siswa merasa bosan dengan

pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan pembelajaran Bahasa
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Indonesia selalu melibatkan proses membaca, menulis, mendengarkan dan

berbicara yang tidak dikemas dengan model pembelajran yang menyenangkan.

Siswa selama ini mengikuti pembelajran BAhasa Indonesia secara klaskal.

Mereka membaca secara klasikal, menulis secara klasikal, bericaa dan

mendengarkan pun secara klasikal. Siswa mengikuti pembelajaran secara pasif

sesuai instruksi dari guru.

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 01 Sambirejo belum

menggunakan alat peraga. Media yang digunakan dalam pembelajaran selama

ini adalah buku Bahasa Indonesia yang telah disediakan oleh sekolah. Guru

mengajarkan materi bedasarkan buku tersebut. Siswa membaca bahan bacaan

dari buku tersebut. Siswa pun menulis dari buku tersebut.

Pembelajaran Bahasa merupakan pembelajaran aktif. Karena

karakteristik bahasa itu sendiri memerlukan kemampuan pasif dan aktif.

Kemampuan pasif yaitu kemampuan menerima informasi melalui ketrampilan

membaca dan menyimak. Sedangkan kemampuan aktif yaitu kemampuan

memproduksi informasi melalui kemampuan menulis dan berbicara. Sehingga

apabila siswa tidak melaksanakan aktivitas aktif maka kemampuan berbahasa

siswa akan cacat. Artinya, siswa hanya mampu menerima informasi tetapi

tidak mampu mentransfer informasi yang dia miliki kepada orang lain. Pada

akhirnya akan terjadi gangguan komunikasi yang bias berdapak pada

penguasaan materi pembelajaran mata pelajarn yang lain.

Pembelajaran Bahasa Indonesia perlu untuk dibuat menjadi

pembelajaran yang aktif yang melibatkan siswa. Seharusnya pembelajaran
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dikemas dengan menarik dan menyenangkan. Keterlibatan siswa dalam

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas belajar mereka, sehingga siswa

dapat menguasai materi dengan lebih ringan dan tidak terbebani. Kekurangan

guru dalam mengajar yang selama ini tidak menggunakan media menjadikan

pemelajran membosankan. Guru seharunya menggunakan alat atau media

yang dapat menggugah keingintahuan peseta didik dan menumbuhkan

antusiame mereka dalam pembelajaran. Alat yang digunakan bias bervariasi

sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dikuasai oleh siswa.

Dari uraian diatas maka diadakanlah penelitian tentang Penggunaan

Media Gambar Untuk Meningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Bahasa

Indonesia  Aspek Ketrampilan Berbicara Siswa Kelas I Semester II SDN 01

Sambirejo Tahun 2012/2013.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

masalah, sebagai berikut:

1.   Apakah penggunaan media gambar dapat  meningkatan aktivitas belajar

Bahasa Indonesia aspek ketrampilan berbicara siswa kelas I semester II

SDN 01 Sambirejo tahun pelajaran 2012/2013?

Adapun indikator dari peningkatan aktivitas dalam penelitian ini dilihat

dari:

a. Aktivitas menjawab pertanyaan

b. Aktivitas presentasi ke depan kelas

c. Aktvitas bertanya
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2.     Apakah penggunaan media gambar dapat  meningkatan hasil belajar

Bahasa Indonesia aspek ketrampilan berbicara siswa kelas I semester II

SDN 01 Sambirejo tahun pelajaran 2012/2013?

Peningkatan hasil belajar  siswa diukur berdasarkan KKM yaitu 75.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Meningkatkan aktivitas  Bahasa Indonesia aspek ketrampilan berbicara

siswa kelas I semester II  SDN 01 Sambirejo tahun pelajaran

2012/2013.

b. Meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia aspek ketrampilan

berbicara kompetensi dasar siswa kelas I semester II  SDN 01

Sambirejo tahun pelajaran 2012/2013

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.   Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan

metode yang efektif sehingga hasil belajar Bahasa Indonesia  dapat

tercapai secara maksimal.

2.   Bagi Masyarakat

a. Bagi Siswa

Dapat meningkatkan kemampuan siswa khususnya

ketrampilan berbicara.
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b.   Bagi Guru

Dapat meningkatakn kualitas pembelajaran sehingga dapat

tercapai hasil yang optimal.

c.   Bagi Sekolah

Dengan adanya pembelajaran yang baik dengan penggunaan

metode yang efektif, maka dapat mewujudkan siswa yang cerdas,

terampil, bersikap baik dan berprestasi sehingga mutu pendidikan

sekolah dapat meningkat.


