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BAB I. 

PENDAHULUAN. 

 

A. Latar.Belakang.Masalah  

Metode pembelajaran yang beraneka ragam serta penerapan 

pembelajaran yang dituntut kreatif, menyulitkan bagi guru sebagai seorang 

pengajar. Hal tersebut sangat memungkinkan seorang  guru mengalami 

kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Ditambah lagi siswa yang dituntut harus menguasai dan menerima 

pembelajaran dengan baik. Dalam hal pembelajaran bahasa yang pada 

umumnya menuntut siswa memiliki 4 keterampilan yaitu,  keterampilan 

menyimak berbicara membaca dan menulis, membuat seorang guru harus 

cermat dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. Seperti 

halnya..proses..pembelajaran selama ini yang masih didominasi oleh guru 

sehingga belum memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk..berkembang..secara..mandiri..melalui..penemuan..dan..proses..berpikir...

Cara..guru..mengajar..yang..hanya..satu arah (teacher centered) menyebabkan 

penumpukan informasi atau konsep saja yang kurang bermanfaat bagi siswa. 

Guru selalu menuntut siswa untuk belajar, tetapi tidak mengajarkan bagaimana 

siswa seharusnya belajar dan menyelesaikan..masalah.  

Begitu pula dengan berlakunya..Kurikulum..Tingkat..Satuan 

Pendidikan (KTSP), menuntut perubahan paradigma pembelajaran, salah 

satunya..adalah..pembelajaran..yang..berpusat..pada..guru..beralih..pada..siswa 

(student..centered). Tak beberapa lama kemudian sistem pendidikan di 

Indonesia yang diperbaharui dengan menggunakan kurikulum baru yaitu 

Kurikulum 2013 yang telah mengalami revisi dan perbaikan beberapa kali yang 

mengusahakan agar terwujudnya siswa yang berkompeten dan memiliki 

keterampilan. Hal tersebut tak lepas dari peran siswa yang dituntut untuk 

memiliki rasa percaya diri serta mampu mengkritisi keadaan yang sedang 

terjadi, sehingga timbullah kemampuan berbicara siswa serta kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam mengkritisi suatu permasalahan yang 
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dihadapi..Kemampuan..berfikir kritis..siswa yang masih sangat lemah..dalam 

mengkritisi suatu permasalahan merupakan penghambat bagi siswa sendiri 

untuk mengalami kemajuan dalam dirinya. Rasa malu dan tak percaya diri 

yang terkadang masih dialami oleh sebagian siswa membuat siswa minder dan 

mengalami down ketika berhadapan langsung dengan publik sehingga siswa 

tidak mampu mengutarakan apa yang ia pikirkan. Selain itu kemampuan siswa 

dalam menangkap dan mengelola informasi yang terkadang masih simpang 

siur juga menjadi hal yang harus diperbaiki serta perlu adanya bimbingan. 

Guru yang memberikan pembelajaran pun akan susah dalam menilai tingkat 

keaktifan siswa dalam berpendapat serta berpikir kritis dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan dalam pembelajaran dikarenakan siswa yang masih kurang 

dalam bimbingan mengenai bagaimana memiliki rasa percaya diri dalam 

mengutarakan pendapat atau memiliki kemampuan berbicara di depan publik 

serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan.  

Guru dituntut kreatif dalam proses pembelajaran. Menyesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku serta memahami karakter siswa dan menggunakan 

metode yang kreatif, adaptif, dan menarik bagi siswa. Khususnya dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang banyak memiliki kriteria penilaian yang 

cukup sulit. Metode ulang cerita merupakan metode pembelajaran yang dimana 

seorang siswa diminta meneruskan informasi atau cerita yang telah 

disampaikan oleh seorang guru kepada teman lainnya dengan baik dan benar 

tanpa menambah atau mengurangi informasi inti.  

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Mansyur, (2016) dengan judul 

Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Pendekatan Proses bahwa 

penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional yang berimbas 

pada tingkat penguasaan materi pelajaran Bahasa Indonesia siswa yang masih 

rendah. Lebih jauh, kondisi pembelajaran semacam itu merupakan bentuk 

kegagalan siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

kebahasaan, serta sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Kondisi seperti itu dapat diatasi dengan menerapkan inovasi 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam melaksanakan 
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pembelajaran bahasa Indonesia melalui pendekatan proses, yang tertuang ke 

dalam empat aspek keterampilan berbahasa Indonesia, yakni keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis...Berdasarkan..latar..belakang 

tersebut,..maka..penelitian..ini..meneliti cara seorang guru memeilih metode 

pembelajaran serta langkah-langkah..penerapan metode...ulang..cerita 

dalam..pembelajaran..Bahasa..Indonesia..pada..siswa..kelas..VII..SMPN..2 

Kebonagung.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana guru menentukan metode pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

siswa kelas VII SMPN 2 Kebonagung?  

2. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode ulang cerita dalam 

pembelajaran..Bahasa..Indonesia..pada..siswa..kelas..VII..SMPN..2 

Kebonagung?  

 

C. .Tujuan..Penelitian 

1. Mendeskripsikan cara guru dalam menentukan metode pembelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas VII SMPN 2 Kebonagung.  

2. Mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode ulang cerita dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII SMPN 2 

Kebonagung.  

 

D. Manfaat..Penelitian 

1. Manfaat..Teoretis  

Hasil..penelitian..ini..diharapkan..dapat..memberikan manfaat pada 

ilmu pengetahuan..di..bidang..ilmu pendidikan...Hasil..penelitian..ini 

diharapkan dapat memudahkan guru dalam mengajar dengan 

menggunakan metode ulang cerita untuk memudahkan siswa memahami 

materi serta menyampaikan informasi..dengan..baik..dan..benar dari materi 

atau informasi yang disajikan dalam..pembelajaran..Bahasa..Indonesia. 
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Hasil..penelitian..ini juga..diharapkan..dapat membuat siswa tidak mudah 

bosan dalam menerima pembelajaran dari guru.  

2. Manfaat..Praktis  

Penelitian..ini..bermanfaat bagi..siswa, yaitu mereka..bisa 

merasakan belajar..sambil bermain tanpa merasakan jenuh dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan bagi guru yaitu guru dapat 

mengetahui langkah-langkah metode pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran..Bahasa..Indonesia yang menarik serta dapat diterima 

dengan mudah oleh siswa.  

 

 

 


