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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

SD pada umumnya sering mengalami kesulitan. Bagi guru kesulitan biasanya 

muncul dalam upaya menanamkan konsep bahasa Indonesia. Pada siswa dan 

memilih metode yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Bagi siswa 

kesulitan sering dialami karena sebagian besar sudah memiliki anggapan bahwa 

pelajaran bahasa Indonesia itu merupakan pelajaran yang sulit, tidak aktual, 

tidak menarik dan membosankan. Kondisi ini diperparah dengan munculnya 

rasa takut dari siswa, baik ketakutan untuk mempelajari Bahasa Indonesia 

maupun takut dari guru. 

Akibat yang muncul dalam proses pembelajaran, peran aktif, perhatian 

serta minat siswa menjadi rendah. Hal ini berpengaruh langsung terhadap 

prestasi belajar yang dicapai siswa rendah. Guru Bahasa Indonesia sering 

menyimpulkan dengan mengganggap siswa sudah jelas dan mengerti materi 

yang akan diajarkan. Tetapi sering tertipu dengan hasil yang dicapai  siswa 

rendah. 

Hasil belajar Bahasa Indonesia  yang berkaitan dengan pemahaman 

terhadap  teks bacaan pada siswa kelas V di SDN 02 Tawangsari, masih 

nampak belum mencapai target maksimal sesuai dengan KKM yang telah 

ditentukan yaitu 70. Pada kondisi awal saat pembelajaran menerapkan strategi 
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yang konvensional, perolehan nilai ketuntasan siswa dari 30 siswa hanya 12 

siswa atau 40% yang mencapai ketuntasan. Ini berarti bahwa masih terdapat 

60% siswa atau 18 siswa yang belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran belum berhasil sesuai target ketuntasan yang ditentukan dalam 

indikator pencapaian berdasarkan KKM 70,00. Berpijak dari kondisi ini 

pembelajaran Bahasa Indonesia belum berhasil, padahal saat pembelajaran 

Bahasa Indonesia ada beberapa aspek yang perlu dipahami siswa diantaranya 

dalam memahami teks bacaan perlunya memahami alur tema, kalimat utama, 

inti bacaan dengan mengetahui tema maka pembaca akan mengetahui uraian isi. 

Jadi tema adalah ide sentral yang mendasari suatu cerita.  

Sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan belajar siswa di atas, 

maka guru harus bertindak dengan merubah pola pembelajaran dan 

menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan strategi 

dan model pembelajaran yang mampu merubah minat siswa agar lebih pro aktif 

dalam pembelajaran.   

Berpijak dari keadaan ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

sebuah tema penelitian tentang penerapan metode pembalajaran CTL sebagai 

upaya meningkatakan penguasaan materi pemahaman teks bacaan pada siswa 

kelas V semester II SD Negeri 02 Tawangsari Kerjo Kabupaten Karanganyar 

tahun pelajaran 2012/2013. 

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pokok permasalahan yang perlu disusun 

guna mengarah pada materi penelitian, serta menghindarkan dari kerancuan 
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pembahasan.    Penelitian ini merumuskan permasalahan : ”Apakah penggunaan 

metode pembelajaran CTL dapat meningkatkan penguasaan materi tentang 

pemahaman teks bacaan pada siswa kelas V semester I SD Negeri 02 

Tawangsari  Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 ?. 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan materi tentang 

pemahaman teks bacaan pada siswa kelas V semester I SD Negeri 02 

Tawangsari  Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis dan secara praktis bagi siswa, guru dan bagi sekolah. Adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan dalam pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya masalah pembelajaran di sekolah sebagai upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Guru 

1) Dapat menerapkan  metode dan media pembelajaran yang relevan 

dengan materi khususnya penerapan metode CTL saat   

pembelajaran. 
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2) Dapat lebih memahami pengelolaan kelas pada saat proses belajar 

mengajar, khususnya dalam penerapan metode CTL dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan minat siswa dalam belajar dengan metode CTL. 

2) meningkatkan penguasaan materi tentang pemahaman teks bacaan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.  

c. Bagi Sekolah 

Dapat memberi manfaat terhadap pengembangan dan peningkatan 

kualitas pembelajaran, mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada  

masyarakat secara umum dan siswa secara khusus, guna memperbaiki 

kinerja dalam satu unit kerja di institusi tersebut. 


