
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia dipakai sebagai unsure bahasa 

pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanan sampai 

dengan perguruan tinggi.selain itu bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat 

kemonikasi pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan. 

 

Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan pada lembaga-

lembaga pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa 

Negara di Indonesia. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga 

berfungsi sebagai: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambing identitas 

nasional, (3) alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, 

budaya dan bahasanya, serta (4) alat perhubungan antarbudaya atau daerah. 

 

Sedanfkan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara mempunyai 

fungsi sebagai: (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi dunia 

pendidikan, dan (3) bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional untuk 

kepentingan perencanaan dan pengembangan serta teknologi modern. 
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Untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Pengajarannya 

dilakukan sejak dini, yakni mulai dari sekolah dasar yang nantinya digunakan 

sebagai landasan untuk kejenjang yang lebih tinggi.penguasaan bahasa Indonesia 

yang baik dapat diketahui dari standar kompetensi mendengarkan (menyimak), 

berbicara, membaca dan menulis. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada siswa kelas V di SDN 4 Talang 

Bandar Lampung pada kegiatan pembelajaran, bahwa dari hasil belajar ujian akhir 

semester mata pelajaran bahasa Indonesia, hasil yang diperoleh siswa belum 

maksimal, hal itu terlihat dari 30 siswa yang mengikuti ujian hanya ada 39% 

siswa yang mampu mencapai KKM, selebihnya 61% atau 19 siswa masih di 

bahwa criteria ketuntasan minimal KKM, yaitu > 60. 

 

Faktor penyebab rendahnya hasil belajar tersebut Nampak dari kenyataan yang 

ada bahwa dalam melakukan pembelajaran guru hanya sebagai satu-satunya 

sumber pengetahuan, semua informasi datangnya dari guru. Guru banyak 

mendominasi kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan berbagai hal dengan 

menggunakan ceramah. Sementara siswa jarang diberi kesempatan melakukan 

aktivitas belajar, baik secara oerseorangan maupun kelompok, akibatnya siswa 

menjadi jenuh dan malas untuk belajar. Dengan demikian siswaa kurang 

memahami materi pelajaran yang disampaikan. Jika hal ini terus berlanjut maka 

akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Atas dasar hal tersebut maka perlu 

ada suatu tindakan pembelajaran untuk mengatasi kondisi tersebut dimana guru 

harus mampu memilih model pembelajaran yang akan diterapkan dengan tepat. 

Salah satu tindakan pembelajaran yang dianggap paling tepat adalah model STAD 
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(Students Team Achievement Division). Mengingat model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran yang menekankan adanya 

aktivitas dan interaksi siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam 

menguasai materi pelajaran guna mencapai hasil belajar yang maksimal (Isjoni, 

2010:51). 

 

Dalam STAD pada siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat atau 

lima orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar 

belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim 

mereka untuk memastikan bahwa anggota tim telah menguasai pelajaran. 

Keuntungan bagi siswa yang kurang pandai dalam memahami pelajaran akan 

dibantu oleh teman kelompoknya yang lebih pandai. Sedangkan keuntungan bagi 

siswa yang pandai akan mendalami pemahamannya terhadap materi yang 

diajarkan kepada temannya. Sehingga tidak hanya siswa yang kurang pandai saja 

yang diuntungan dalam pembelajaran ini. Selain itu, STAD akan melatih siswa 

untuk menerima keragaman dalam kelompok. Hal inilah yang akan mengubah 

sikap untuk tidak bersifat individu. Selanjutnya dalam pembelajaran, semua siswa 

mengerjakan kuis mengenai pelajaran tersebut secara individual, saat itu mereka 

tidak boleh saling bekerja sama. Dari kuis ini akan didapatkan skor individual dan 

rata-rata skor tim. Skor tim dihitung berdasarkan kemajuan yang dibuat oleh tiap 

anggota tim (Askariyah, 2009 : 1). 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan 

penerapan model pembelajaran kooferatif tipe STAD sebagai pendekatan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan topic penelitian “Upaya Peningkatan 
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Hasil Belajar Bahasa Indonesia Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

STAD (Students Teams Achievement Division)” 

 
B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraiankan diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran guru cenderung dominan, karena guru hanya 

menggunakan metode ceramah. 

2. Siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran baik secara individu 

maupun kelompok. 

3. Hasil belajar Bahasa Indonesia siswa masih rendah. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis merumuskan permasalahan tersebut kedalam bentuk pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil 

belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN 4 Talang Bandar Lampung? 

2. Bagaimana meningkatkan prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperative tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) siswa kelas V SD Negeri 4 Talang Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2010/2011? 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar di dalam 

kelas. 

2. Untuk meningkatkan prestasi hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa kelas 

V SD Negeri 4 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 

melalui model pembelajaran kooperative tipe STAD (Student Team 

Achievement Division). 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

elemen pendidikan. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

b. Terjalin kerjasama yang baik antar teman dalam kelompoknya 

c. Menumbuhkan rasa ingin tahu dalam  belajar 

d. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi 

e. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

f. Meningkatkan prestasi hasil belajar siswa 
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2. Bagi guru 

a. Menciptakan suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

b. Dapat menambah pengetahuan mengenai metode pembelajaran 

kooperative tipe STAD (Student Team Achievement Division). 

c. Meningkatkan profesionalisme guru dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 

3. Bagi SDN 4 Talang Bandar Lampung 

a. Memberikan landasan kebijakan yang akan di ambil sebagai upaya untuk 

perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

b. Menciptakan sekolah yang unggulan. 

 


