
 
 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) No. 20 tahun 

2003 pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara. Untuk membentuk peserta didik yang berkompeten di berbagai 

bidang, peran bahasa memiliki andil besar di dalamnya, karena bahasa 

merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu hal yang menunjukkan pentingnya bahasa adalah fungsinya sebagai 

pemersatu bahasa di nusantara. 

 
Pendidikan dasar memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia di masa yang akan datang, karena pendidikan dasar 

merupakan pondasi awal bagi siswa untuk membuka wawasannya. 

Berdasarkan Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Di 

dalam pendidikan dasar terdapat beberapa komponen pengajaran yang harus 

dikuasai siswa diantaranya adalah bahasa Indonesia.  

 
Berbicara sebagai salah satu proses penyampaian maksud kepada orang lain 

secara lisan, keberhasilannya ditentukan oleh seorang pembicara yang 

memiliki kemampuan menyampaikan pesan berupa ide, pikiran, isi hati orang 

lain secara baik maka pesan akan mudah dipahami oleh orang yang menerima 

pesan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemampuan tersebut,  keterampilan 

berbicara perlu dilatihkan dan dipelajari baik melalui lingkungan keluarga, 

sekolah maupun masyarakat. 

 
Jika ditelaah mengenai pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar, 

khususnya pada siswa kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran masih sangat terbatas 

oleh metode yang diterapkan. Metode ceramah yang digunakan oleh guru 

belum mampu mengatasi permasalahan belajar bahasa Indonesia khususnya 

keterampilan berbicara. Siswa hanya cenderung menghafal materi pelajaran 

Bahasa Indonesia saja yang disajikan guru dan tidak termotivasi untuk 

menghubungkan materi pelajaran keterampilan berbicara yang sebenarnya. Hal 

ini menyebabkan proses belajar mengajar belum dapat mencapai hasil belajar 

yang sesuai dengan harapan. 
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Dampaknya terlihat dari hasil ulangan harian siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran diketahui sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Nilai Tes Sumatif Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Klas VI  
Semester I Tahun Pelajaran 2011-2012 

 
Rentang nilai Frekuensi Persentase  

(%) 
Kriteria Ketuntasan  

Minimal (60) 
0 – 30 8 26,67 Belum Tuntas 
31 – 60 15 50,00 Belum Tuntas 
61 – 90 7 23,33 Tuntas 
91 – 100 - - - 
Jumlah 30 100 - 

     Sumber : Arsip SDN Negeri 3 Gedong Tataan.  

Dari jumlah 30 siswa dikelas VI, sebanyak 7 siswa telah tuntas dengan 

presentase 23,33%, sedangkan 23 siswa belum tuntas dengan presentase 

76,67%.  Hal ini dapat dikatakan bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia  di 

siswa kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran siswa kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran belum berhasil, karena jika dilihat 

dalam standar ketuntasan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa 

pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai tes siswa pada kelas tersebut secara 

keseluruhan mencapai minimal 65.  

 
Belum tercapainya ketuntasan pembelajaran tersebut disebabkan guru masih 

dalam penyampaian metode belajar kurang bervariasi. Keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran cenderung terabaikan, sehingga hasil belajar 

keterampilan berbicara siswa masih rendah. Dari keadaan tersebut dapat 
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digambarkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan cenderung bersifat 

teacher centre atau berpusat pada guru. 

 
Untuk mengatasi masalah di atas, sangat perlu dilakukan perbaikan kualitas 

pembelajaran, dengan menerapkan variasi berbagai model pembelajaran yang 

mampu membuat atau melibatkan siswa aktif, tertantang, menarik, inovasi dan 

menyenangkan dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara.  

Jika dikaitkan dengan model pembelajaran yang ada, pendekatan yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) pada siswa kelas 

VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  

 
Berdasarkan latar belakang masalah pembelajaran bahasa di atas maka 

dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul ”Peningkatan Aktivitas dan 

Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara Melalui Percakapan Pada 

Pembelajaran Tipe STAD Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten. Diharapkan dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan memperhatikan langkah-langkah 

secara tepat, siswa lebih mudah memahami dan dapat mempresentasikan hasil 

kegiatan dengan tepat dan benar sehingga hasil belajar keterampilan berbicara 

dapat meningkat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalah 
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sebagai berikut : 

1. Guru masih mendominasi pada setiap proses pembelajaran  

2. Rendahnya Prestasi belajar siswa karena  belum dilibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Siswa masih kurang aktif dalam mengajukan pertanyaan, dan mengeluarkan 

pendapatnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah peningkatan Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara 

Melalui Percakapan  Pada Pembelajaran Tipe STAD Siswa Kelas VI SD 

Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran?. 

2) Bagaimanakah peningkatan aktivitas Belajar Keterampilan Berbicara 

Melalui Percakapan  Pada Pembelajaran Tipe STAD Siswa Kelas VI SD 

Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran?. 

 

1.4  Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi penelitian ini pada 

Peningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara melalui 

Percakapan Tentang Memuji Suatu Dengan Alasan Pada Pembelajaran Tipe 

STAD Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. 
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1.5   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan : 

1. Peningkatan Prestasi Belajar Keterampilan Berbicara Melalui Percakapan 

Pada Pembelajaran Tipe STAD Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Gedong 

Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Peningkatan Aktivitas  Belajar Keterampilan Berbicara Melalui Percakapan 

Pada Pembelajaran Tipe STAD Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Gedong 

Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa, yaitu dapat meningkatkan keterampilan berbicara melalui 

percakapan pada Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Gedong Tataan Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Guru, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi guru bahasa 

Indonesia terhadap pembelajaran kooperatif tipe STAD.  

3. Sekolah, yaitu dapat memberikan sumbangan yang berguna dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

4. Peneliti, yaitu dapat memberikan wawasan serta pengalaman tentang 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. 

 


