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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan kesatuan bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan seseorang. Bahasa Indonesia juga 

dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, salah satunya di sekolah 

dasar (SD). Mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai pelajaran yang penting 

untuk mendasari tentang cara berbahasa, sehingga perlu mempelajari bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan 

pembelajaran yang penting untuk dipelajari. Susanto, A. (2013: 245) 

menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia hakikatnya diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. 

Jenjang pendidikan yang wajib dilaksanakan setiap manusia berawal 

dari sekolah dasar (SD). SD merupakan tempat bagi siswa untuk belajar dan 

bermain bersama guru serta teman-temannya. Piaget (Trianto, 2012: 29) 

menyatakan bahwa di usia 7-11 tahun anak cenderung berpikir logis terhadap 

peristiwa yang sedang dihadapi, sedangkan usia 11-ke atas anak cenderung 

memiliki pemikiran yang abstrak dan simbolis, serta menyelesaikan masalah 

dengan eksperimen. Pada dasarnya saat usia tersebut anak lebih aktif dan 

banyak bertanya serta selalu mengungkapkan semua kegiatannya kepada 

orang lain. Salah satu pembelajaran yang harus wajib dikuasai oleh siswa 

yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia, karena pembelajaran tersebut sulit 

dipahami oleh  siswa.  
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Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan 

pembelajaran yang mengarah pada siswa untuk berlatih bahasa. Siswa 

diharapkan mampu menguasai berbagai aspek berbahasa. Susanto, A. (2013: 

241) menyatakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia 

mencakup komponen kemampuan berbahasa yang meliputi: keterampilan 

mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan 

keterampilan menulis. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan 

berbahasa. Pentingnya bahasa Indonesia dalam pembelajaran di sekolah, maka 

perlu adanya inovasi. Inovasi dalam proses pembelajaran perlu dilakukan 

untuk menumbuhkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar berbahasa. 

Penggunaan bahasa yang baik dan benar perlu dilakukan, agar ke 

depannya siswa mampu menguasai berbagai aspek bahasa, baik bahasa lisan 

maupun tulisan.  Susanto, A (2013: 242) menyatakan bahwa penggunaan 

bahasa secara lisan dan tulisan yaitu agar individu dapat menggunakan bahasa 

dalam suatu interaksi, maka siswa harus memiliki kemampuan berbahasa. 

Kemampuan itu digunakan untuk mengomunikasikan pesan. Pesan ini berupa 

ide, keinginan, kemauan, perasaan ataupun interaksi. Biasanya kegiatan 

tersebut sering dilakukan pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. 

Salah satu mata pelajaran yang menunjukan hasil belum maksimal 

adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Pencapaian nilai rata-

rata mata pelajaran bahasa Indonesia masih berada di bawah nilai rata-rata. 

Kondisi ini salah satunya disebabkan karena masih rendahnya motivasi dalam 

diri siswa untuk belajar. Sinapati, Syamsuddin, & Barasandji, S: 93 

menyatakan bahwa: 
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Rendahnya mutu pendidikan dan prestasi belajar yang dicapai 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia disebabkan oleh 

model pembelajaran yang dianut dan penyediaan media yang 

kurang efektif, inovatif, serta kurang menyenangkan bagi siswa.  

 

Rendahnya pembelajaran bahasa Indonesia tersebut salah satunya 

dipicu oleh kurang menariknya proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa metode 

dan gaya mengajar yang diterapkan masih menggunakan metode ceramah, 

dimana metode ini dipergunakan sebagai komunikasi lisan antara guru dengan 

siswa pada saat pembelajaran di kelas. Metode yang paling sering diterapkan 

di antaranya tanya jawab, tugas, dan ceramah. Akibatnya siswa merasa bosan 

dan kurang bersemangat serta prestasi belajar yang diperoleh kurang 

maksimal.  

Berikut ini pemerolehan nilai ulangan tengah semester (UTS) mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas IV semester I tahun pelajaran 2017/2018. 

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Tengah Semester 

No Ketuntasan Nilai Jumlah Siswa Persentase 

1. ≥ 67 10 43,4% 

2. < 67 13 56,5% 

Rata-rata 66,3 

 

Prestasi belajar merupakan suatu yang dibutuhkan untuk mengetahui 

keberhasilan siswa selama mengikuti pembelajaran. Hasil wawancara dengan 

guru kelas IV SD Negeri 2 Karangnanas pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

tahun ajaran 2017/2018 dari nilai UTS dengan jumlah siswa sebanyak 23 

terlihat 13 siswa atau 56,5% masih belum tuntas dan 10 siswa atau 43,4% 

mendapatkan nilai tuntas diatas KKM 67. Rata-rata secara keseluruhan dalam 
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satu kelas adalah 66,3 masih di bawah ketuntasan. Banyak siswa yang 

memperoleh nilai dibawah KKM yaitu 67.   

Berdasarkan kondisi tersebut di atas peneliti berkolaborasi bersama 

guru untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan strategi 

round table dan pemanfaatan media kartu kata pembelajaran. Akib (Warsiti, 

Suhartono., & Azizah, R.A., 2014: 156) menyatakan bahwa: 

Round table merupakan pembelajaran yang mempunyai maksud 

agar masing-masing anggota kelompok siswa mendapat 

kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan 

mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lainnya. 

 

Strategi round table menurut Akib ini dapat membantu siswa dalam 

kesulitan belajar dan memudahkan siswa untuk saling bertukar pikiran antar 

siswa yang satu dengan siswa yang lain. Strategi pembelajaran tersebut juga 

dibantu dengan adanya media kartu kata untuk melatih siswa dalam 

memahami materi. Muchlisoh (Hariani, S. & Aryani. E.M., 2014: 2 

menyatakan bahwa: 

Media kartu kata adalah suatu media pengajaran yang terbuat dari 

kertas tebal, misalnya kertas karton, kertas asturo, atau kertas foto 

yang berbentuk persegi panjang yang membentuk kata yang dapat 

diucapkan. 

  

Media kartu kata menurut Muchlisoh ini merupakan media yang 

digunakan untuk memberikan variasi pembelajaran yang baru dari 

pembelajaran sebelumnya. Media kartu kata juga dapat membantu siswa 

dalam belajar sambil bermain, artinya dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di kelas dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan dan 

memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengadakan 

penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui 

Strategi Round Table dengan Media Kartu Kata Di Kelas IV SD Negeri 2 

Karangnanas”. Inovasi penelitian yaitu siswa diminta mempersiapkan ide-

idenya untuk dituliskan di selembaran kertas. Inovasi dalam melaksanakan 

penelitian melihat siswa dalam menyusun kata perkata secara bergantian untuk 

menambah kosa kata siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembahasan masalah yang 

dipaparkan di atas, maka terdapat permasalahan yang dihadapi oleh siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Karangnanas. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan strategi round table dengan media 

kartu kata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas IV SD Negeri 2 

Karangnanas? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Tujuan Umum: Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan 

strategi round table dengan media kartu kata pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia materi pengumuman di kelas IV SD Negeri 2 Karangnanas. 

2. Tujuan Khusus: 

a. Meningkatkan keterampilan guru dan siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan menggunakan strategi round table dengan 

media kartu. 
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b. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan strategi round table dengan media 

kartu kata. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis 

maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat dijadikan bagi pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Indonesia dan memberikan informasi mengenai penerapan strategi round 

table dengan media kartu kata dalam pembelajaran di kelas. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Sekolah 

Memberikan informasi mengenai strategi dan media pembelajaran 

yang cocok diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

b. Guru 

Memberikan informasi dan keterampilan pembelajaran yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

c. Siswa 

Membantu memperoleh pembelajaran yang menarik, sehingga siswa 

dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah dan membantu 

meningkatkan prestasi belajar. 

d. Peneliti 

Bagi peneliti dapat meningkatkan, memperbaiki dan mengembangkan 

kemampuan mengajar bahasa Indonesia menggunakan strategi round 

table dan media kartu kata. 
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