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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu hak yang wajib untuk setiap warga negara Indonesia. 

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan 

adil untuk memajukan mutu pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Fungsi 

yang ada di pendidikan merupakan langkah untuk menjadikan setiap penduduk 

Indonesia yang memiliki martabat dan karakter baik, dengan demikian penduduk 

Indonesia mampu dalam mengikuti pendidikan yang ada dan menyiapkan diri 

sesuai perkembangan di era globalisasi. Metode pembelajaran HOTS yang 

digunakan dalam pembelajaran harus dapat dikuasai oleh guru untuk memberikan 

hasil yang diinginkan. 

Dalam  hasil belajar diperlukan penilaian yang baik dan dengan harapan bisa 

membantu dan memudahkan siswa dalam meningkatkan kemampuan dalam 

berpikir tingkat atas (HOTS), ketika siswa mampu dalam berpikir tingkat tinggi 

maka hal itu akan mendukung siswa untuk berpikir lebih luas dan menguasai 

maksud dari materi yang  sedang dipelajari. Kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan secara tatap muka. Guru memberikan fasilitas yang dibutuhkan 

siswa ketika belajar menyesuaikan dengan materi apa yang disampaikan, 

memperhatikan jadwal pembelajaran. Metode discovery learning dilakukan 

dengan cara siswa mengembangkan dirinya agar lebih aktif, berpikir kritis dan 

mandiri ketika menemukan jawaban yang diperlukan, sedangkan metode 

improvisasi ini dilakukan dengan cara siswa spontan menanyakan atau 

memberikan jawaban ketika diskusi berlangsung. Metode pembelajaran banyak 

macamnya, salah satunya yaitu metode improvisasi yang dirasa masih relevan 

khususnya untuk pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia. Strategi 

pembelajaran dengan metode improvisasi dalam kegiatan dilakukan secara 

berkelompok supaya lebih mengarah pada pembiasaan belajar siswa secara aktif. 

Tujuan metode improvisasi ialah pengembangan belajar siswa yang bentuk dalam 
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suatu kelompok, sehingga guru lebih leluasa dalam membimbing siswa 

diharapkan mampu mengembangkan belajar bersama kelompok (team) dan 

meningkatkan belajar secara aktif dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Pembelajaran tatap muka dengan metode diskusi dengan cara siswa diberikan 

sebuah kasus untuk kemudian dipecahkan masalahnya bersama kelompok masing-

masing.  

Tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia yaitu membantu siswa agar dapat 

mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan yang mereka miliki dengan 

mampu memahami konsep yang ada baik secara lisan maupun non lisan (tertulis). 

Menurut Uno Hamzah ( dalam Kemp 1977) bahwa tujuan pembelajaran adalah 

perilaku yang diwujudkan ke dalam bentuk tulisan hal ini untuk menggambarkan 

hasil belajar yang diharapkan dapat sesuai dengan memerlukan kebutuhannya 

dalam mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta 

mempraktekkannya saat mengajar itulah yang dimaksud hasil belajar siswa. 

Dalam memberikan hasil belajar siswa yang maksimal, maka guru dituntut dalam 

mendidik, memilih metode dan mengajarkan siswa dengan pengguanaan metode 

pembelajaran yang telah disiapkan secara matang sehingga proses kegitan  

pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Penggunaan metode pembelajaran 

di sekolah beracuan pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses untuk SatuaniPendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa 

dalam kegiatan inti pembelajaran merupakan proses untuk mencapai Kompetensi 

Dasar (KD) yang harus dilakukan secaraginteraktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreativitas, dan 

kemandirian disesuaikan dengan minat, bakat, perkembangan fisik danppsikologis 

siswa. 

Pembelajaran menekankan pada kegiatan siswa belajar (student oriented) 

sehingga yang aktif adalah siswanya saat kegiatan belajar berlangsung. Istilah 

Proses Belajar Mengajar sebagai kegiatan yang dimaksudkan adalah siswa yang 

belajar sedangkan guru yang sebagai pengajar dan kegiatannya bersifat saling 

interaktif. Artinya ada komunikasi langsung antara guru dengan siswa dalam 

kegiatan belajar, seperti kegiatan berdiskusi dan bertanya jawab. Istilah 
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pembelajaran mengandung maksud adanya harapan bahwa yang berkembang 

adalah siswanya. Guru berperan sebagai narasumber dan koordinator yang 

bertugas mendampingi, membimbing siswa dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran mencerminkannkegiatan yang dilakukan secara dua arah atau 

dapatddikatakan sebagai proses komunikasi interaksi dua arah.   

Nasucha (dalam Suyono dannHariyanto, 2015:9) pengertian belajar adalah 

suatu aktivitas atau suatuuproses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaikiiperilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. 

Kegiatan tidak hanya mentransfer ilmu tetapi lebih lengkap maknanya daripada 

sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pembelajaran yang terpusat 

dari guru menjadi siswa pasif dan kurang kreatif, maka dari itu pemilihan metode 

harussdisesuaikan dengan tujuan pembelajaran dalam pelaksanaannya, guru harus 

pandai memilih metode yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 

Belajar adalahhtindakan aktif untuk memahami dan mengalamiisesuatu. Belajar 

timbul karena adanya stimulus dan respon. Oleh karena itu peneliti menggunakan 

salah satu metode belajar yaitu metode improvisasi digunakan untuk mengajar 

siswa di kelassX SMA Negeri 1 Sungai Betung.  

Menurut Nasucha (2019:78), metode improvisasi adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara spontan dalam sesi tanya jawab antarsiswa/antarmahasiswa. 

Metode improvisasi dilaksanakan setelah guru/dosen menyampaikan materi 

pembelajarannya hingga dua topik/pokok pembahasan (2x pertemuan), metode ini 

dilaksanakan secara individual dalam kelompok yang terdiri atass4 atau 5 

siswa/mahasiswa, isi pertanyaan bebas yang penting si pembuat pertanyaan sudah 

mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, dan pernyataan harus berasal dari 

sumber materi pembelajarannyang telah disampaikan guruuatau dosen. Istilah 

metode adalah perencanaan menyeluruh yang berkaitan dengannurutan-urutan 

materi yang akan diajarkan termasuk langkah-langkah kegiatan dan evaluasi atau 

penilaian hasil pembelajaran.  Dengan kata lain bahwa metode dapat dikatakan 

sebagai langkah yang akan digunakan untuk menerapkan rencana yang sudah 

dibuat dan  disusun rapi dalam kegiatannnyata supaya tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai secara baik dan optimal.  
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Mewabahnya Covid-19 di Indonesia tidak menutup akses pendidikan di 

sekolah-sekolah yang ada di berbagai wilayah baik kota maupun pelosok desa, 

dengan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring maupun luring. Peserta 

didik yang ada disekolah ini perlu ditingkatkan dalam belajarnya, ketika 

pembelajaran berlangsung peserta didik belum terbiasa untuk berani bertanya, 

belum terbiasa untuk memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan serta 

sikap saling kerja sama antar siswa antusiasnya kurang sehingga perlu adanya 

kemajuan. Guru dapat berperannaktif dalam memunculkan metode 

pembelajarannuntuk mempengaruhi kegiatan pembelajaran dapat 

berlangsunggsecara baik, efektif, menarik serta memancing motivasi belajar siswa 

saat pembelajaran tatap muka berlangsung. 

Peranan metode di dalam pembelajaran sangat mempengaruhi proses 

pembelajaran berlangsung secara baik, efektif dan efisien, menarik serta sehingga 

dapat meningkatkan motivasi bagi siswa dalam belajar. Dalam membawakan 

materi pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan maka pendidik 

akan memberikan inisiatif dalam metode yang digunakan. Proses pembelajaran 

yang kurang maksimal disebabkan oleh guru yang memilih metode pilihannya 

sendiri yang mungkin memiliki langkah-langkah kuranggvariatif dan tidak sesuai 

dengan kultur peserta didik di zaman sekarang.  

SMA Negeri 1 Sungai Betung sebagai sekolah berciri khas sekolah negeri, 

bagi semua siswa dari kalangan suku, etnis, budaya, agama dan ras. Sekolah ini 

hanya satu-satunya sekolah menengah atas negeri yang di Kecamatan Sungai 

Betung. Sekolah ini mengupayakan peningkatan mutuupembelajaran, yang salah 

satunya dengan memperbaiki proses pelaksanaan pembelajaran.sSekolah ini 

masih belum berdaya saing cukup baik dengan sekolah unggulan yang ada di 

kabupaten Bengkayang. Untuk mewujudkan hal ini, maka guru atau pendidik 

dianjurkan untuk mengupayakannpengembangan metode pembelajaran yang 

ditunjang dengan memaksimalkan pembelajaran yang mendukung partisipasi 

peserta didik. 

Berdasarkan diuraikan diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang proses 

implementasi metodeiimprovisasi pada teks biografi pembelajaran bahasa 
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Indonesia dan kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarrbelakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan metode improvisasi pada pembelajaran bahasa 

Indonesia? 

2. Apa kendala yang dihadapi guru kelas X saat menerapkan metode improvisasi 

pada pembelajaran bahasa Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusannmasalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan implementasi metode improvisasi pada pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dialami guru kelas x saat menerapkan metode 

improvisasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkanndapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diteliti agar guru dapat mengetahui langsung bagaimana 

proses penerapan metode improvisasi pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Untuk meningkatkan proses belajar siswa yang lebih, aktif, inovasi, 

kritis, kreatif dalam kegiatan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru. 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini dilaksanakan agar siswa terbiasa bertanya secara ilmiah, 

siswa terbiasa menjawab dengan logis, dan membiasakan siswa untuk saling 

bekerja sama antar siswa lainnya. 
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2. Manfaat Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan mengajar, metode 

dalam pendekatan pilabah untuk mencapai pembelajaran yang ingin dicapai, 

salah satunya dengan memilih metode pembelajaran bahasa Indonesia yang 

dapat mendukung belajar siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi. 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam proses 

pengajaran yang dapat mendukung proses pendidikan atau pembelajaran di 

sekolah dengan memperhatikan penyampaian dan pencarian ilmu 

pengetahuan. 




