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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan

pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri khas manusia dan yang

membedakannya dengan binatang. Belajar yang dilakukan oleh manusia merupakan

bagian dari hidupnya, di mana kegiatan belajar terebut berlangsung seumur hidup

yang dilakukan kapan saja, dan di mana saja, baik di sekolah, di kelas, di jalanan

dalam waktu yang tak dapat ditentukan sebelumnya. Namun demikian, belajar

hendaknya dilakukan oleh manusia senantiasa dilandasi oleh iktikad dan maksud

tertentu. Maksudnya adalah bahwa belajar itu harus didasari oleh maksud dan tujuan

yang baik, sehingga dengan hasil pembelajaran tersebut dapat berguna, minimalnya

untuk sipelaku sendiri (siswa), dan manfaat lebih luas adalah berguna untuk

masyarakat, Bangsa serta Agamanya.

Nana Sudjana mengemukakan bahwa belajar adalah proses aktif. Belajar

adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Tingkah

laku sebagai hasil proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan

eksternal.1 Berdasarkan pendapat ini, perubahan tingkah lakulah yang menjadi intisari

hasil pembelajaran.

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan sedemikian

rupa untuk menciptakan siswa dalam kondisi belajar. Dari pengertian ini dapat dilihat

adanya kaitan antara kegiatan siswa selaku pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai

1Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Rosda Karya, 2004, hlm. 43
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pihak utama yang melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah guru selaku

pihak yang membimbing atau mengarahkan siswa agar dapat mengoptimalkan bakat

atau kemampuan yang ada pada siswa, selanjutnya adanya upaya atau usaha-usaha

yang  dilakukan baik oleh guru ataupun siswa agar tujuan kegiatan belajar tersebut

dapat tercapai dengan optimal.

Untuk itu, agar siswa memperoleh hasil belajar yang baik, guru memegang

peranan penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, dan karenanya peningkatan

mutu guru sangat urgen. Adanya kemajuan masyarakat dan gejala terjadinya macam-

macam konflik mendorong perlunya pelaksanaan bimbingan di sekolah. Peran guru

bersifat ganda, yakni sebagai pembimbing kegiatan belajar siswa dan sebagai pengajar

dalam proses belajar mengajar khususnya dalam belajar Bahasa Indonesia.

Pendidikan bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar,

baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya

kesastraan manusia Indonesia. Selain itu, tujuan umum pembelajaran sebuah Bahasa

adalah memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial dan emosional

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua

bidang studi. Dengan pembelajaran Bahasa memungkinkan manusia untuk saling

berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain dan untuk

meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusasteraan merupakan salah satu sarana

untuk menuju pemahaman tersebut.2

2 Lentera Kecil, Pembelajaran Bahasa Indonesia, http://lenterakecil.com/category/pembelajaran-
pendidikan/, diakses tanggal 22 April 2013, hlm. 3
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Dari hasil observasi penulis dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di

kelas IVC SDN 165 Pekanbaru, penulis menemukan gejala–gejala atau fenomena-

fenomena khususnya pada mata pelajaran bahasa indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Dari 39 orang siswa, terdapat 19 orang siswa (48,87%) belum mencapai nilai

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 70.

2. Siswa sulit memahami materi pelajaran bahasa Indonesia yang diberikan guru.

3. Pekerjaan rumah (PR) yang diberikan pada siswa masih banyak yang salah.

4. Banyak siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, terlihat dari sedikitnya siswa

yang bersedia memberikan pertanyaan ataupun jawaban ketika pembelajaran

berlangsung.

Dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala di atas, terlihat bahwa hasil belajar

siswa belum optimal, khususnya pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan

pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang diikutsertakan dalam

EBTANAS (zaman dulu) atau kalau zaman sekarang disebut dengan UAN. Maka

pelajaran bahasa Indonesia sangat penting karena dari pelajaran inilah siswa berlatih

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik.3

Hal ini berkemungkinan dipengaruhi oleh cara mengajar guru yang kurang

menarik perhatian siswa. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa strategi belajar

sangat besar pengaruhnya terhadap daya tangkap siswa pada mata pelajaran. Guru

harus bisa mengenali siswanya, artinya bahwa guru harus selalui melihat kondisi anak

didiknya. Apa yang mereka (siswa) sukai dan apa yang tidak mereka sukai juga harus

diperhatikan oleh guru. Jika siswa telah menyukai sesuatu tentang pelajaran, maka

mereka cendrung bersemangat dalam belajar. Semangat belajar siswa inilah yang

3 http://arif.rahmawan.web.id/2011/11/pentingnya-pelajaran-bahasa-indonesia. htm.l
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harus dimunculkan, karena dengan semangat atau gairah belajar tersebut diharapkan

berdampak positif pada hasil belajarnya.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan di atas, peneliti ingin

melakukan perbaikan proses belajar mengajar di SDN 165 pekanbaru dengan

menerapkan strategi pembelajaran Apa isi keseluruhan. Strategi Apa isi keseluruhan

adalah suatu strategi pembelajaran aktif yang bertujuan untuk meninjau topik buku

teks menggunakan teknik prediksi, pemindaian, dam meringkas.4

Mencermati uraian tentang strategi pembelajaran di atas, maka penulis tertarik

ingin melakukan suatu penelitian tindakan sebagai upaya perbaikan terhadap

pembelajaran dengan judul: “Penerapan Strategi Pembelajaran Apa Isi

Keseluruhan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas

IVC SDN 165 Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

1. Hasil Belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.

Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar. Dari sisi

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.

Hasil belajar, untuk sebagian adalah berkat tindak guru, suatu pencapaian tujuan

pengajaran. Pada bagian lain merupakan peningkatan kemampuan mental siswa.5

Bentuk operasional dari hasil belajar ini adalah nilai yang diperoleh siswa setelah

mengikuti evaluasi atau tes yang diberikan oleh guru.

4 James Bellanca, 200 Strategi dan Proyek Pembelajaran Aktif, Jakarta: PT. Indeks Jakarta,
2011, hlm. 76

5 Dimyati dan Mudjiono, Op. cit, hlm. 3
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2. Strategi Apa Isi Keseluruhan adalah suatu strategi pembelajaran aktif yang

bertujuan untuk meninjau topic buku teks menggunakan teknik prediksi,

pemindaian, dam meringkas.6

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka  penulis dapat merumuskan

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Apakah penerapan strategi pembelajaran

apa isi keseluruhan dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa

kelas IVC SDN 165 Pekanbaru“?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan

dalam penelitan ini adalah untuk mengetahui Penerapan Strategi Pembelajaran Apa isi

keseluruhan dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa

Indonesia di Kelas IVC SDN 165 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

1. Bagi Siswa

a. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mata pelajaran Bahasa

Indonesia pada khususnya dan semua mata pelajaran pada umumnya.

b. Memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran.

6 James Bellanca, Loc. Cit.
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2. Bagi Guru

a. Memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi guru dalam kegiatan

belajar mengajar dengan menggunakan pembelajaran melalui Penggunaan

Strategi Pembelajaran Apa isi keseluruhan, sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu model serta bahan acuan dalam

pelaksanaan pembelajaran.

3. Bagi Peneliti

a. Menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang model atau teknik

pembelajaran yang baru.

b. Sebagai landasan dalam melakukan penelitian dengan objek penelitian yang

lebih luas.

4. Bagi Sekolah

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan dalam menentukan

kebijakan tentang model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran Bahasa

Indonesia diberbagai jenjang pendidikan umumnya, khususnya di sekolah dasar.


