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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia merupakan makhluk sosial

yang tak bisa hidup tanpa manusia lain. Kenderungan manusia yang selalu

berinteraksi dengan yang lainnya tak bisa dipisahkan. Agar interaksi sosial

dapat berjalan dengan baik, maka manusia harus saling berkomunikasi

satu sama lain. Dengan melakukan komunikasi manusia dapat

menyampaikan maksud atau pesan kepada orang lain, sehingga akan

terjalin suatu suasana yang saling memahami antara manusia yang satu

dengan yang lainnya. Setiap manusia dituntut terampil berkomunikasi,

terampil menyatakan pikiran, perasaan, ide, gagasan, terampil menangkap

informasi-informasi yang didapat dan terampil menyampaikan informasi-

informasi yang diterimanya. Keterampilan berkomunikasi manusia inilah

sangat berkaitan dengan kemampuan berbahasa dan lebih spesifik pada

kemampuan berbicaranya. Pada hakikatnya, berbicara merupakan kegiatan

utama yang dilakukan oleh manusia. Manusia diajarkan dan belajar

berbicara dimulai sejak dini sampai akhir hayat manusia .

Kemampuan mengasah dan mengembangkan perbendaharaan

kosa kata manusia tidak hanya berhenti pada tataran usia anak-anak saja.

Ketika seorang anak sudah memasuki dunia pendidikan, maka kemampuan

berbahasanya harus lebih baik dan teratur. Sehingga ketika seseorang
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memasuki dunia kerja, keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang

lain dapat terbentuk dengan baik dan dapat mengembangkan diri seorang

tersebut. Keterampilan berbahasa tidak hanya bagian utama yang

terpenting bagi seorang pejabat tinggi misalnya jaksa, pengacara,

diplomat, sastrawan, dan sebagainya. Namun seorang yang berprofesi

pedagang, penjahit, tenaga pendidik pun juga harus mahir. Jadi,

kemampuan berbahasa sangat penting bagi semua elemen masyarakat.

Itulah sebabnya dalam Kurikulum Pendidikan Nasional untuk

mata pelajaran Bahasa Indonesia sangat ditekankan pentingnya

meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam Bahasa

Indonesia yang baik dan benar, runtut dan efektif, secara lisan maupun

tulis. Karena hakekat belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Pada

pembelajaran Bahasa Indonesia yang diberikan kepada siswa di sekolah

dasar maupun menengah, meliputi empat aspek keterampilan berbahasa,

yaitu menyimak (dengan pemahaman), berbicara, membaca (dengan

mengerti), dan menulis.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan

peneliti di kelas IV Di SD Negeri 2 Nogosari Boyolali menunjukkan

keterampilan berbicara yang menjadi masalah siswa yang harus dibenahi.

Permasalahan tidak hanya bersal dari siswa saja, namun juga guru. Berikut

bentuk permasalahan yang yang berasal dari siswa antara lain: (1) minat

dan semangat belajar siswa yang rendah. (2) Motivasi dan dorongan pada

siswa untuk belajar kurang. (3) siswa jenuh akibat guru terbiasa
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menggunakan metode ceramah yang membatasi keaktifan siswa. (4) siswa

kurang aktif dalam menyampaikan gagasan atau tanggapan. (5) siswa

merasa takut dalam mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan

guru. (6) siswa kurang antusias dalam proses pembelajaran karena

pemahaman siswa terhadap materi rendah. (7) siswa kurang percaya diri

pada jawaban ataupun pendapat yang dimilikinya. Dengan demikian

berdampak pada nilai Bahasa Indonesia aspek berbicara siswa rendah.

Sedangkan permasalahan yang berasal dari guru antara lain: (1)

Guru terbiasa menggunakan metode ceramah dan penugasan. (2) guru

kurang memahami penggunaan metode-metode pembelajaran yang lebih

variatif dan dapat memberikan stimulus kepada siswa untuk aktif dan

antusias dalam mengikuti pembelajaran. (3) Guru kurang memperhatikan

tingkat kesulitan masing-masing siswa. (5) Guru jarang memberikan

penghargaan terhadap keberhasilan siswa dan dorongan atau motivasi

terhadap kagagalan siswa. Dan permasalahan yang bersumber dari guru ini

memberi dampak pada permasalahan yang muncul dalam diri siswa.

Berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti pada pra siklus

menunjukkan bahwa dari 25 siswa kelas IV siswa yang dinyatakan tuntas

adalah 8 siswa atau sekitar 32%. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi

siswa melalui tes individu yang diberikan guru dan dihitung dari jumlah

siswa yang memperoleh nilai ≥65. Jadi siswa yang dinyatakan tidak tuntas

adalah 17 siswa atau sekitar 68%. Dimana nilai tertinggi yang diperoleh

siswa yaitu 70, nilai terendah adalah 40 dan nilai rata-rata kelas ialah
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60,04. Siswa yang aktif dalam pembelajaran ialah 6 siswa atau sekitar

24%, sedangkan siswa yang pasif dalam pembelajaran adalah 19 siswa

atau sekitar 76%. Keaktifan yang dimiliki siswa hanya kemampuan berani

untuk menjawab, meskipun terkadang pendapat yang disampaikan belum

benar serta dalam kemampuan menyampaikan masih belum runtut. Paling

tidak dengan keberanian siswa, guru sudah mengapresiasinya. Rendahnya

pencapaian hasil belajar siswa ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti

yang telah diungkapakan pada penjelasan awal tadi.

Salah satu cara yang dilakukan untuk membuat siswa memiliki

kemampuan berbicara yang baik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia

yakni dengan menggunakan strategi pembelajaran yang baru, agar proses

pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Salah satunya yakni

dengan menggunakan strategi Think-Pair-Share, yang mana siswa akan

dilatih untuk berani berbicara yang diawali dengan mereka bertukar

pikiran dengan teman sebangku, kemudian dilanjutkan ke depan umum.

Strategi pembelajaran Think-Pair-Share merupakan struktur

kegiatan pembelajaran gotong-royong atau kerjasama. Metode ini

memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama

dengan orang lain. Keunggulan lain dari pembelajaran kooperatif ini

adalah optimalisasi partisipasi siswa. Metode Think-Pair-Share ini

memberi kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa

untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain.

Guru menciptakan interaksi yang dapat mendorong rasa ingin tahu, ingin
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mencoba, bersikap mandiri, dan ingin maju. Guru hanya informasi yang

mendasar saja, sebagai dasar pijakan bagi anak didik dalam mencari dan

menemukan sendiri informasi lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat

meningkatkan keberanian siswa untuk berbicara di depan orang lain

dengan baik dan runtut.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul ”Peningkatan Kemampuan

Berbicara melalui Strategi Think- Pair-Share (TPS) pada Mata

Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Nogosari

Boyolali Tahun pelajaran 2013/2014".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian

dirumuskan sebagai berikut: “Apakah penerapan strategi Think-Pair-Share

(TPS) dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali Tahun

pelajaran 2013/2014?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan

berbicara pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui strategi Think-

Pair-Share (TPS) pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali

Tahun Pelajaran 2013/2014.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam

upaya meningkatkan kemampuan berbicara khususnya pada pembelajaran

Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri 2 Nogosari Boyolali. Adapun

secara rinci manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya :

1. Bagi siswa

a. Meningkatnya kemampuan berbicara siswa dalam mata pelajaran

Bahasa Indonesia

b. Mengasah keterampilan siswa untuk berlatih berbicara di depan

kelas

c. Bertambahnya rasa percaya diri siswa dalam menjawab pertanyaan

atau Mengungkapkan pendapat

d. Melatih siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses

pembelajaran.

2. Bagi guru

a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai strategi

pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan

berbicara siswa

b. Memacu guru untuk meningkatkan kompetensi dan

keprofesionalan dalam mengajar

3. Bagi sekolah

a. Memberikan masukan atau saran dalam rangka memperbaiki

pembelajaran serta upaya mengembangkan suatu proses
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pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berbicara

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunkan strategi

Think-Pair- Share (TPS) pada kelas IV di SD Negeri 2 Nogosari

Boyolali.

b. Hasil penelitian ini setidaknya bisa dijadikan sebagai referensi

untuk menambah dan memperkaya khazanah kepustakaan sekolah.


