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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat memegang peranan penting dalam kehidupan 

seseorang maupun suatu bangsa. Kemajuan pembangunan di suatu Negara, baik 

lahir maupun batin, dapat di capai melalui pendidikan dapat menciptakan manusia 

yang cerdas, trampil, berwawasan luas, disiplin, beriman, bertaqwa serta 

bertanggung jawab di dalam kehidupan. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan 

generasi-generasi yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan suatu 

bangsa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar masa depan bangsa 

dan negara ini siap dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi keadaannya oleh 

generasi penerus yang akan datang. Upaya serius yang telah dilakukan oleh 

negara ini adalah dengan melaksanakan pendidikan secara baik, terencana, 

terkoordinir dan berkesinambungan serta berpijak pada suatu paradigma yang 

dikehendaki dari dilaksanakannya pendidikan itu, yakni mewujudkan generasi 

yang berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. 

Lembaga Pendidikan Nasional juga telah merancang dan melaksanakan 

berbagai program yang dapat mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  

mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta betanggung jawab. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang benar
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maka harus dibuat oleh pemerintah sebagai pengatur dan paling bertanggung 

jawab dalam pendidikan nasional yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembeljaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.1 

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaran pendidikan tersebut adalah 

dapat melahirkan generasi-generasi yang memiliki kompetensi yang berkualitas 

dan dapat berguna bagi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh 

karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan sosok-sosok pendidik 

yang mempunyai kompetensi, kualifikasi dan dedikasi yang tinggi. Pihak sekolah 

dituntut agar mampu memberikan pengetahuan yang jelas tentang bagaimana 

pendidik menjadi sosok yang mempunyai nilai sikap yang baik dan dapat 

dijadikan figur bagi semua siswa serta komponen dalam pendidikan juga harus 

mengalami peningkatan baik komponen kemampuan pendidik dalam proses 

pembelajaran maupun komponen administrasi yaitu kurikulum yang menjadi arah 

tujuan dari pendidikan itu sendiri juga harus sesuai dengan situasi kondisi dan 

tuntutan kebutuhan global. 

Apabila seseorang ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

maka ia  perlu menempuh jalur pendidikan. Hal tersebut dilakukan karena 

                                                   

 1Departemen Pendidikan Nasional RI, Undang-Undang  No 20 Tahun  2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2003), Cet.I, h. 6 
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pendidikan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang peranannya 

sangat penting. Melalui proses pendidikan seorang siswa akan diarahkan dan 

dibimbing untuk mengenal dan memahami tentang banyak hal yang menyangkut 

kehidupan. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan potensi tersebut ia harus 

mengikuti kegiatan pendidikan dalam hal ini adalah proses pembelajaran. 

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha 

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan 

kehendakya sendiri. 2  Pembelajaran intinya adalah perubahan, dan perubahan 

tersebut diperoleh melalui aktivitas merespon terhadap lingkungan pembelajaran. 

Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, 

aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman 

belajar.3  

Pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan formal dengan guru 

sebagai pemeran utama dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. 

Pembelajaran dapat menghasilkan kegiatan belajar pada peserta didik dengan 

melalui tahapan perencanaan yang baik dan sistematis sesuai dengan tujuannya 

yakni untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa 

yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses pembelajaran 4 . Guru memliki peranan penting dalam 

menentukan suasana belajar-mengajar di dalam kelas. Guru yang kompeten akan 

lebih mampu dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien di 

                                                   
2  Tim Pengembang  MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), h. 180. 
3 Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2009), h. 85. 
4 Nur Fuadi, Profesionalisme Guru, (Purwokerto: STAIN Press, 2012), h. 18.   
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dalam kelas dapat membantu siswa dalam mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya. 

Penggunaan model pebelajaran  yang baik tentunya akan mempermudah 

guru untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, dalam hal ini adalah dalam 

upaya pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang terdapat 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Tujuan pembelajaran dikatakan 

berhasil jika siswa mampu menguasai tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di 

RPP dengan dibuktikan melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru. Oleh 

karena itu, guru harus berupaya membantu siswa dalam memahami materi 

pembelajaran agar tujuan dari pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dapat 

tercapai. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di MIN 1 Kendari, peneliti 

menemukan adanya permasalahan-permasalahan yang dialami guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini didukung dengan hasil wawancara 

peneliti dengan Ibu Hamidah S.Pd yang merupakan seorang guru di kelas Vb 

MIN 1 Kendari, Beliau menyatakan bahwa: 

Kesulitan yang sering dihadapi siswa MIN 1 Kendari dalam menghadapi 

pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu, kesulitan dalam memahami teks 

dan juga kesulitan dalam memahami keterampilan berbahasa pada materi 

Bahasa Indonesia tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

internal dan eksternal.5 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas Vb memberikan 

penjelasan bahwa ksulitan yang dimiliki siswa dalam memahami materi Bahasa 

Indonesia masih kesulitan dalam memahami teks dan juga kesulitan dalam 

                                                   

 5 Hamida S. Pd, Salah Satu Seorang Guru di MIN 1 Kendari, wawancara pada tanggal  

17 Januari 2019 



5 
 

 

berbahasa. Yang selanjutnya dijabarkan dalam model-model pengajaran, salah 

satunya adalah model pembelajaran cooperative learning. Oleh karena itu salah 

satu mata pelajaran yang ada didalam kurikulum SD/MI adalah pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bentuk standar bahasa melayu yang 

dijadikan sebagai bahasa yang resmi atau yang digunakan oleh para anggota 

kelompok social untuk berkomunikasi. Dengan pentingnya Berbahasa Indonesia 

ditunjukan agar para siswa lebih menghargai Bahasa Indonesia, serta mempunyai 

kemampuan yang baik dan benar sesuai dengan etika dan kesopanan Oleh karena 

itu para siswa diharapkan bisa menggunakan Bahasa Indonesia dengan tepat. 

Pada dasarnya tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar 

siswa: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulisan 

2. Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai 

Bahasa persatuan dan bahasa Negara 

3. Memahami Bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat. 

4. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan social.6 

 

 Berdasarkan pengertian dan tujuan dari pendidikan Bahasa Indonesia, 

maka dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang mampu mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Model ini sangat sederhana dan 

mudah diterapkan dan mampu meningkatkan hasil belajar sesuai dengan KKM 

yang ditentukan yakni, nilai KKM  yang ada pada siswa kelas Vb masih sangat 

rendah yang dimana nilai awal siswa menunjukan bahwa dari 25 siswa hanya 13 

                                                   

 6www.pembelajaran  bahasa Indonesia.com diakses pada tanggal  21 Januari 2019 
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(52%) yang mencapai nilai KKM yang telah  ditetapkan oleh sekolah yaitu 75, 

sedangkan sebesar 12 orang (48 %) lainnya memperoleh hasil di bawah standar.7 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dengan menyikapi sulitnya siswa dalam 

memahami materi Bahasa Indonesia, maka diperlukan suatu model pembelajaran 

yang menarik dan bermakna agar siswa aktif ikut terlibat di dalam memahami 

materi pelajaran. Model ini melibatkan langsung siswa dalam proses pembelajaran 

dan melatih kemampuan berdiskusi. 

 Model pembelajaran Kooperatif Learning sangat membantu siswa mampu 

saling memotivasi antara anggotanya dan saling menerima kekurangan masing-

masing, sehingga siswa mampu mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan medel pembelajaran kooperatif 

learning pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga dengan model ini 

siswa menjadi lebih aktif dan menerima kekurangan masing-masing dan senang 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasih masalah di atas maka dapat 

dirumuskan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penerapan model pembelajaran kooperatif learning 

(membentuk kelompok) di kelas Vb MIN 1 Kendari pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia? 

                                                   

 7 Data Hasil Pengelolahan Siswa Kelas Vb MIN 1 Kendari Tahun Ajaran 2018/2019 
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2. Apakah dengan meningkatkan efektifitas penerapan model pembelajaran 

kooperatif (kooperative Learning) dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas merupakan wahana untuk melakukan 

perbaikan, peningkatan serta perubahan pembelajaran. Tujuan penelitin tindakan 

kelas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) sebagai salah satu 

solusi pembelajaran alternative di sekolah. 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan model pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) khususnya di kelas Vb MIN 1 Kendari 

guna meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa dalam 

pembelajaran di sekolah sebagai tindakan perbaikan. 

D. Manfaat Penelitian  

 1. Manfaat Teoritis 

 Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas Vb 

Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MIN 1 Kendari dengan menerapkan 

model pembelajaran Kooperative Learning (pembetukan kelompok) Sebagai 

sebuah pijakan untuk mengembangkan pendekatan kepada siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperative learning (pembentukan kelompok). 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, meningkatkan motivasi siswa, keaktivan dan kerjasama 

antara siswa kelas Vb pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam 

membangun rasa percaya diri dan kerjasama sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru, dapat berperan sebagai fasilitator, innovator, perencanaan 

pembelajaran, pengelola dan evaluator. 

c. Bagi sekolah, dapat mengembangkan budaya meneliti di lingkungan 

sekolah khususnya dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai pengetahuan dalam menulis karya tulis ilmiah 

dan melaksanakan penelitian ini dapat menambah banyak pengetahuan 

serta diharapkan dapat menambah kopetensi dan kemampuan dalam 

mengajar sehingga dapat menjadi calon pendidik yang professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


