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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib dipelajari oleh setiap siswa di jenjang pendidikan formal mulai 

dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini sesuai 

fungsinya yang tertera dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 yang berbunyi 

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Di dalam kedudukannya sebagai 

bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:  

1. bahasa resmi kenegaraan;  
2. bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan;  
3. alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta 
kepentingan pemerintahan; dan  

4. alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi 
(Ahira, 2011. dalam http://www.anneahira.com/sejarah-bahasa-
indonesia.htm) . 
 

Di sekolah dasar (SD) pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan empat aspek keterampilan dasar 

berbahasa meliputi; menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat 

keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan, merupakan 

catur tunggal (Dawson dalam Tarigan, 2008: 1). Disebut catur tunggal, karena 

setiap keterampilan mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain. 

Dalam proses pembelajaran, empat aspek tersebut sebaiknya disampaikan 
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secara seimbang. Hal ini sesuai dengan pendapat Resmini (2006: 31) bahwa 

keempat aspek tersebut sebaiknya mendapat porsi seimbang. 

Pembelajaran membaca di SD terdiri atas dua bagian, yakni (a) 

membaca permulaan di kelas 1, 2, dan 3 (b) membaca lanjut mulai dari kelas 

4 sampai dengan kelas 6. Keterampilan membaca pemulaan dilaksanakan 

melalui membaca teknis atau membaca nyaring dengan harapan siswa mampu 

mengenali huruf, suku kata, kata, dan kalimat. Sedangkan keterampilan 

membaca lanjut dilaksanakan melalui membaca dalam hati atau membaca 

pemahaman.  

Tujuan membaca lanjut adalah bagaimana guru dapat memperlancar 

siswa untuk mengubah lambang-lambang tertulis menjadi bunyi bermakna 

dan akhirnya dapat memahami isi wacana (Mulyati, 2006: 2.4). Keterampilan 

membaca pemahaman tidak hanya digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia saja, tetapi juga dibutuhkan siswa untuk memahami bacaan pada 

mata pelajaran lainnya seperti IPS, IPA, PKn, dan Matematika. Semakin 

tinggi kelas maka semakin bertambah kegiatan membaca pemahaman. 

Namun berdasarkan observasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD 

Negeri 8 Metro Selatan, siswa kelas V mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran keterampilan membaca khususnya memahami isi bacaan seperti 

kesulitan menentukan ide pokok setiap paragraf, membuat kesimpulan 

bacaan, dan menjawab pertanyaan. Ketidakmampuan siswa dalam 

keterampilan membaca pemahaman tersebut, dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang rendah di kelas. 
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Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 8 

Metro Selatan, guru lebih sering menyampaikan materi keterampilan 

membaca menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta diakhiri 

dengan penugasan sehingga pembelajaran terasa monoton. Dalam proses 

pembelajaran guru belum melibatkan aktivitas siswa di kelas secara 

maksimal. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif untuk menerima 

informasi dan pengetahuan dalam pembelajaran. Rendahnya aktivitas belajar 

siswa dapat terlihat dari: (1) siswa kurang memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi; (2) siswa mengobrol dengan temannya saat pelajaran 

berlangsung; (3) siswa kurang berani bertanya maupun menjawab pertanyaan; 

(4) siswa kesulitan mengerjakan tugas dari guru. Selain itu, guru belum 

menggunakan metode membaca yang menarik bagi siswa dalam 

pembelajaran membaca pemahaman menyebabkan pembelajaran monoton, 

kurang inovatif, dan kurang menyenangkan bagi siswa. 

Peneliti selain melakukan pengamatan langsung (observation) pada 

proses pembelajaran membaca di kelas, juga melakukan studi dokumentasi 

hasil belajar keterampilan membaca. Selanjutnya  guru bahasa Indonesia telah 

menetapkan batasan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hasil belajar siswa 

sebesar 65. Adapun hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman yang 

diperoleh melalui tes formatif sebagai berikut: sebanyak 20 siswa dari 33 

siswa (60,6%) mendapat nilai < 65, berarti belum mencapai ketuntasan 

belajar dan sebanyak 13 siswa (39,4%) siswa mendapat nilai ≥ 65, sudah 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajarnya adalah 

55. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
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bahasa Indonesia di SD Negeri 8 Metro Selatan khususnya aspek membaca 

pemahaman belum berhasil. 

Peranan guru dalam pembelajaran membaca pemahaman sangat 

penting. Karena guru berperan sebagai pengelola pembelajaran dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar khususnya memahami 

bacaan. Oleh karena itu peneliti dan guru memilih mengadakan perbaikan 

proses pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas dapat dilakukan dengan kegiatan merefleksikan kekurangan 

pembelajaran di kelas, melalui pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran, observasi kinerja guru, dan model pembelajaran yang 

diterapkan. 

Peneliti dan guru sepakat untuk memilih memperbaiki pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas melalui menerapan model pembelajaran yang aktif 

dan lebih menekankan pada aktivitas siswa dalam pembelajaran membaca. 

Beberapa model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan yang sangat tepat diterapkan di SD adalah pembelajaran 

kooperatif. Hal ini sesuai pendapat Parendrarti (2009: 3) salah satu model 

pembelajaran yang melibatkan peran serta seluruh siswa yaitu pembelajaran 

kooperatif. Pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan cara menempatkan 

para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu 

satu sama lain dalam mempelajari materi pelajaran. Diharapkan pembelajaran 

kooperatif membantu siswa memperoleh ilmu pengetahuan dan menutupi 

adanya kesenjangan dalam pemahaman masing-masing.  
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Pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, di antaranya tipe Teams-

Games-Tournament (TGT). Menurut Suwarjo (2008: 114) pembelajaran 

kooperatif tipe TGT akan menimbulkan kesenangan. Teman tim saling 

membantu menyiapkan permainan dengan cara menjelaskan  masalah. Tim 

yang mendapatkan skor tertinggi dalam permainan akan mendapatkan 

sertifikat dari tim yang lain. Selanjutnya pembelajaran kooperatif tipe TGT 

memiliki kelebihan-kelebihan sebagai berikut: (1) siswa dilatih keterampilan-

keterampilan yang spesifik untuk membantu sesama temannya bekerja sama 

dengan baik; (2) adanya pengakuan atau ganjaran kecil yang harus diberikan 

kepada kelompok yang kinerjanya baik; (3) meningkatkan prestasi siswa 

melalui kesempatan bekerja sama dalam satu permainan kelompok kecil 

(Diyanto, 2006: 3).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul: ”Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa dalam Membaca 

Pemahaman melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Kelas V SD Negeri 

8 Metro Selatan”. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dalam aspek 

keterampilan membaca pemahaman masih rendah. 

2. Siswa kurang aktif untuk menerima informasi dan pengetahuan dalam 

pembelajaran di kelas.  
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3. Siswa mengalami masalah dalam keterampilan membaca pemahaman 

khususnya memahami isi teks bacaan. 

4. Hasil belajar yang diperoleh 20 siswa (60,6%) masih di bawah KKM atau 

tidak tuntas belajar dengan nilai rata-rata kelas baru mencapai 55. 

5. Penggunaan metode ceramah dan tanya jawab yang mendominasi 

pembelajaran sehingga pembelajaran terasa monoton, kurang aktif, dan 

kurang menyenangkan bagi siswa. 

6. Guru belum menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam 

pembelajaran di kelas. 

 
C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya pembatasan 

masalah. Penelitian ini difokuskan pada aktivitas dan hasil belajar membaca 

pemahaman siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

 
D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, disusun 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman melalui 

pembelajaran kooperatif tipe TGT Kelas V SD Negeri 8 Metro Selatan?”. 

 
E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tindakan ini adalah  

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam membaca pemahaman 

melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT kelas V SD Negeri 8 Metro 

Selatan. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman 

melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT kelas V SD Negeri 8 Metro 

Selatan. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak terkait antara lain siswa, guru, sekolah, dan peneliti.  

1. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam membaca 

pemahaman melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman 

melalui pembelajaran kooperatif tipe TGT. 

2. Bagi Guru  

a. Dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan 

guru di kelas. 

b. Dapat meningkatkan kinerja guru dan profesionalisme dalam mengajar. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat memberikan sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

b. Dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas guna peningkatan hasil belajar siswa.  

4. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan tentang PTK secara langsung. 

b. Dapat menambah pengetahuan tentang pembelajaran kooperatif tipe 

TGT yang dapat diterapkan di sekolah. 


