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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Memasuki era industrialisasi dan globalisasi, dunia pendidikan 

nasional perlu disikapi oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan di dunia 

pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan terus diupayakan dengan 

harapan akan hasil pendidikan yang bermutu yaitu peserta didik yang sehat, 

mandiri, berbudaya, berakhlak mulia, beretos kerja, berpengetahuan, dan 

menguasai teknologi serta cinta tanah air. Kemampuan berpikir (thinking 

skill) dan kecakapan hidup terus dikembangkan melalui dunia pendidikan 

era mutu dan kualitas Millenium Development Goals (Dwijo, 2011: 1) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau kurikulum tahun 2006 di 

Sekolah Dasar bertujuan meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. Berorientasi pada Pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) dengan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan memberi keleluasaan 

kepada tenaga pendidik untuk selalu kreatif dalam merancang dan  

melaksanakan pembelajaran di kelas (BSNP, 2006: 11).  

Berdasarkan  Pengertian,  Fungsi,  dan  Tujuan  serta  Ruang Lingkup 

tentang Bahasa Indonesia, bahasa merupakan sarana untuk saling 

Pengaruh Kemampuan Guru..., Munjiati, Pascasarjana UMP 2011



 
 

2

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

serta meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusastraan merupakan 

suatu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. Standar kompetensi mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah program untuk mengembangkan 

pengetahuan, ketrampilan berbahasa dan sikap positif terhadap Bahasa 

Indonesia, serta menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan (Tim 

Penyusun Silabus Bahasa Indonesia, 2010: 23). 

Standar kompetensi pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dan 

Madrasah Ibtidaiyah secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Mendengarkan  

a.  Mampu berdaya tahan dalam berkomunikasi mendengarkan sampai 

dengan tiga puluh menit. 

b.  Mampu menyerap gagasan pokok dari berita, petunjuk, pengumuman, 

perintah, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu kaset, pesan, 

penjelasan, laporan, ceramah, khotbah, pidato, pembicaraan 

narasumber, dialog, serta percakapan yang didengar dengan 

memberikan respon secara tepat. 

c.  Mengapresiasikan dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

mendengarkan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita 

rakyat, cerita binatang, puisi, syair lagu, pantun, menonton drama 

anak. 
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2. Berbicara  

a.  Mampu mengungkapkan gagasan dan perasaan, menyampaikan 

sambutan, dialog,  pesan, pengalaman, suatu proses, menceritakan 

diri sendiri, teman, dan keluarga, masyarakat, benda, tanaman, 

binatang, pengalaman, gambar seri, kegiatan sehari-hari, peristiwa, 

tokoh, kesukaan/ketidaksukaan, kegemaran, peraturan, tata tertib, 

petunjuk, dan laporan.  

b.  Mengapresiasikan dan berekspresi sastra melalui kegiatan 

melaksanakan hasil sastra berupa dongeng, cerita anak-anak, cerita 

rakyat, cerita binatang, puisi anak, syair lagu, pantun, dan drama 

pendek. 

3. Membaca 

a.  Mampu membaca huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf, berbagai 

jenis tes bacaan, denah petunjuk, tata tertib, pengumuman, kamus, 

dan ensiklopedia. 

b.  Berekspresi sastra melalui kegiatan membaca hasil sastra berupa 

dongeng,  cerita anak-anak, cerita rakyat, cerita binatang, puisi anak, 

syair lagu, pantun, dan drama pendek.    

c.  Kompetensi membaca juga diarahkan menumbuhkan budaya 

membaca. 

4. Menulis 

a.  Mampu menulis huruf, suku kata, kata, kalimat, paragraf dengan 

tulisan yang  rapi dan jelas, menulis karangan sederhana, berbagai 
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petunjuk teks  percakapan, surat pribadi, dan surat resmi dengan 

memperhatikan tujuan dan ragam membaca dan menggunakan ejaan 

dan tanda baca dan kosa kata yang tepat. 

b.  Menggunakan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 

c.  Menulis berbagai formulir, pengumuman, tata tertib, berbagai 

laporan, buku harian, poster, iklan, teks pidato dan sambutan,  

ringkasan dan rangkuman, prosa, serta puisi sederhana. 

d.  Kompetensi menulis yang diarahkan menumbuhkan kebiasaan 

menulis. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

kemampuan berbicara merupakan salah satu di antara empat materi pokok 

dalam proses pembelajaran bahasa. Proses pembelajaran bahasa dalam 

kehidupan manusia, belajar berbicara merupakan tahap ke dua setelah 

belajar mendengarkan dan akan berlangsung terlebih dahulu sebelum 

manusia belajar membaca dan menulis. Jadi jelas bahwa berbicara 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa 

secara keseluruhan. 

Kegiatan berbicara adalah kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dalam 

keseharian kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga sejak dini melalui mata 

pelajaran Bahasa Indonesia siswa dilatih untuk belajar bicara. Tujuan dari 

belajar berbicara adalah menyampaikan buah pikiran, gagasan dan ide dengan 

bahasa yang dapat dipahami orang lain dengan tingkat kebahasaan sesuai 

dengan karakter umur dan kelompok kelas siswa bersangkutan. 
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(http://baliteacher.blogspot.com/2011/05/metode-pembelajaran-berbicara-

bahasa.html) 

Urian tersebut di atas menunjukkan bahwa keterampilan berbicara 

memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Kehidupan manusia setiap hari dihadapkan dalam berbagai kegiatan yang 

menuntut keterampilan berbicara. Contohnya dalam lingkungan keluarga, 

dialog selalu terjadi, antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, dan antara 

anak-anak itu sendiri. Di luar lingkungan keluarga juga terjadi pembicaraan 

antara tetangga dengan tetangga, antar teman sepermainan, rekan kerja, 

teman perkuliahan dan sebagainya. Terjadi pula pembicaraan di pasar, di 

pertemuan-pertemuan, bahkan sering pula terjadi adu argumentasi dalam 

suatu forum. Semua situasi tersebut menuntut agar kita mampu dan terampil 

berbicara.  

Keterampilan berbicara juga memiliki peran penting dalam 

pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat luas. 

Proses transfer ilmu pengetahuan kepada subyek didik pada umumnya 

disampaikan secara lisan. Tata krama dalam pergaulan, nilai-nilai, norma-

norma, dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga banyak 

diajarkan terlebih dahulu secara lisan. Hal ini berlaku dalam masyarakat 

tradisional maupun masyarakat modern. Kemampuan berbicara sangat 

penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar aktivitas kehidupan 

manusia membutuhkan dukungan kemampuan berbicara.  
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Firman (2006) menyatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan 

keterampilan berbahasa yang sangat penting dimiliki oleh siswa sekolah dasar, 

khususnya kelas IV ke atas. Hal ini dapat membantu siswa dalam melakukan 

interaksi dalam pembelajaran, baik antara siswa dengan guru maupun antara 

siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga aktivitas pembelajaran akan lebih 

bermakna. Namun, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar saat ini 

belum dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan menyimak siswa, 

sehingga diperlukan suatu strategi pembelajaran yang efektif. 

Uraian tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya kemampuan 

berbicara, sehingga idealnya pengajaran keterampilan berbicara di sekolah 

harus dilakukan seoptimal mungkin agar siswa dapat memiliki keterampilan 

berbicara yang memadai. Hal ini akan sangat mendukung kelancaran dan 

keberhasilan proses pembelajaran. Namun demikian, kenyataan yang ada 

tidak selalu sejalan. Pada konteks ini, ada kalanya pengajaran keterampilan 

berbicara di sekolah kurang mendapat perhatian yang intensif dan optimal 

dari para guru, seperti yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. 

Berdasarkan hasil angket pada kegiatan On Service KKG Bermutu 

pada tanggal 12 Oktober 2010, hasil wawancara dengan para guru di 

kegiatan Lesson Study tanggal 20 November 2010 dan hasil diskusi di forum 

KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) tanggal 27 Januari 2011, 

menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, 80% 

lebih guru di sekolah dasar tidak memperhatikan aspek berbicara. Guru 

cenderung lebih menyukai mengajarkan membaca dan menulis sebagai fokus 
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pembelajaran Bahasa Indonesia dengan alasan bahwa dalam Ujian Nasional 

soal-soalnya juga mengarah pada penilaian pada aspek keterampilan 

membaca dan menulis saja.  

Kondisi tersebut patut disayangkan karena keterampilan berbicara 

sesungguhnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan keterampilan 

membaca dan menulis, sehingga pengajaran berbicara harus mendapatkan 

porsi perhatian yang sama dengan pengajaran membaca dan menulis. 

Seharusnya sebagai seorang pendidik guru sangat menyadari betapa 

pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan siswa di masa 

mendatang. Melalui berbicara kita dapat mengungkapkan ide, pendapat, 

gagasan, serta dapat pula mewakili ungkapan perasaan kita secara lisan agar 

lebih mudah dimengerti oleh orang lain. 

Bertolak pada uraian di atas, maka peneliti berasumsi bahwa aspek 

berbicara sangat penting dikembangkan, karena berbicara merupakan sarana 

komunikasi secara lisan. Dengan menguasai keterampilan berbicara, siswa 

akan lebih berani mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, pengetahuan, 

serta perasaannya kepada orang lain dengan mudah. Oleh karena itu 

kemampuan berbicara harus dapat diajarkan dengan sebaik-baiknya agar 

siswa dapat memiliki kemampuan berbicara yang memadai. Peneliti tertarik 

untuk meneliti sejauhmana pengaruh kemampuan guru dalam menentukan 

model pembelajaran Bahasa Indonesia terhadap minat dan hasil belajar 

khususnya aspek berbicara pada siswa sekolah dasar. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang meliputi kegiatan On Service KKG 

Bermutu, hasil wawancara dengan para guru di kegiatan Lesson Study dan 

hasil diskusi di forum KKKS, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Kemampuan guru dalam dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Indonesia sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil 

belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya aspek berbicara  

pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandiraja Banjarnegara.  

2. Aktivitas dan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, khususnya aspek berbicara, masih rendah karena materi aspek 

berbicara dianggap sulit, tidak menarik, dan tidak penting dalam 

penilaian Bahasa Indonesia.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam  

penelitian ini adalah:  

1. Penelitian ini dibatasi dengan aspek berbicara walaupun sesungguhnya 

ada  empat aspek pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar. 

2. Pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya aspek berbicara, 
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dibatasi pada kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Pembatasan kelas pada penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah 

pembelajaran di kelas V sekolah dasar di Kecamatan Mandiraja yang 

berjumlah 15 kelas. 

4. Pada penelitian ini tahun pelajaran dibatasi pada tahun pelajaran 2010-

2011, khususnya semester 2. 

 

1.4 Rumusan Masalah   

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah:  Apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran 

terhadap aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya aspek berbicara pada siswa sekolah dasar di Kecamatan 

Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2010-2011.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui signifikansi pengaruh kemampuan guru dalam merancang 

dan melaksanakan pembelajaran terhadap aktivitas belajar aspek 

berbicara siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandiraja Kabupaten 

Banjarnegara.  
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2. Mengetahui signifikansi pengaruh kemampuan guru merancang dan 

melaksanakan pembelajaran terhadap hasil belajar aspek berbicara siswa 

sekolah dasar di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian teoritis  

tentang pengaruh kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran terhadap aktivitas dan hasil belajar pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya aspek berbicara pada siswa SD di 

Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2010-

2011. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa 

Memberikan pengalaman baru dalam proses pembelajaran mapel 

Bahasa Indonesia khususnya aspek berbicara sehingga diharapkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. 

b.  Bagi Guru  

Memberi pengalaman baru bagi guru untuk lebih kreatif dan 

inovatif merancang dan melaksanakan pembelajaran Bahasa 

Indonesia sebagai salah satu bentuk pengembangan kurikulum di 

sekolah. 
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c.  Bagi Sekolah  

Sebagai bahan peningkatan dan pembinaan kompetensi guru 

khususnya kompetensi paedagogik, yaitu kemampuan merancang, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran khususnya aspek 

berbicara mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
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