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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang ditempuh seseorang 

untuk mencapai tujuan tertentu dengan berbagai tujuan tergantung keinginan 

dari yang mempunyai tujuan tersebut, pendidikan ada berbagai macam ada 

pendidikan formal dan non formal, pendidikan non formal merupakan 

pendidikan yang didapat melalui pendidikan di luar sekolah sedangkan 

pendidikan formal merupakan pendidikan yang didapat di banku sekolah dari 

jenjang dan waktu  tertentu secara bertahap. Menurut Undang-undang 

Nasional No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional yang memuat 

tujuan pendidikan  yaitu:  

“Pendidikan nasioanl bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia , sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis  serta bertanggung jawab” 

(Majid, 2014: 1). 

Berdasarkan pendapat diatas pendidikan selalu jalan ke arah yang lebih 

maju , untuk itu pada tahun 2013 terdapat pembaharuan kurikulum dari KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Menjadi KURTILAS yaitu 

Kurikulum 2013. Sejalan dengan pendapat menurut Mahsun (2014: 92) 

menjelaskan bahwa 

Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan dalam satu rangkaian 

pengembangan 8 strandar yang terkait dengan reformasi di bidang 

pendidikan,standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

pembelajaran, standar penilaian Standar Managemn berbasis Sekolah, 

Standar biaya melalui BOS, Bantuan siswa miskin, BOPTN/ Bidik 

Misi, Standar sarana pra sarana, standar pendidikan dan tenaga 

pendidikan, dengan demikian, pengembangan kurikulum 2013 dapat 

diimplementasikan secara baik karena telah dicanangkan dalam 

reformasi. 
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Pendidikan yang dilakukan di sekolah dasar mempunyai wewenang 

untuk memberikan akses ilmu kepada para clientnya yaitu siswa yang 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan dari dasar sampai ilmu-ilmu yang 

khusus atau mendalam. Pendidikan dimulai dari dasar sampai dengan 

pendidikan tingkat tinggi. Di indonesia Pendidikan Dasar merupakan 

pendidikan yang dilakukan pada rentan usia 6-12 tahun yang dilakukan di 

Sekolah Dasar. Pendidikan Dasar sangat penting karena untuk membekali 

pemahaman pengetahuan yang lebih luas nantinya, kita harus mulai dari 

dasar. dan pendidikan dasar merupakan tahap awal pendidikan yang 

dilakukan di Sekolah Dasar. Banyak materi yang  didapat dan dipelajari di 

sekolah dasar ada Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Muatan Lokal dan Bahasa. 

Bahasa sangat menarik bila dibahas karena bahasa merupakan ciri khas 

suatu bangsa dengan bahasa kita bisa mengenal bagaimana diri kita, orang 

lain, dan bangsa kita, kata lainnya yaitu kita ini tinggal dimana dengan bahasa 

bisa diketahui,  bahasa itu sangat luas. termasuk bahasa menjadi pelajaran 

yang wajib ada di sekolah yang bernaung di bawah pemerintahan, sekolah 

merupakan binaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 

dari jenjang SD, SMP, SMA kita belajar tentang bahasa khususnya Bahasa 

Indonesia. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik 

secara lisan maupun tulisan. Disamping itu, dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesiajuga diharapkan dapat menumbuh apresiasi siswa 

terhadap hasil karya sastra Indonesia (Zulela, 2013: 4). 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, diajarkan dari kelas I 

sampai dengan kelas VI karena pembelajaran bahasa di sekolah dasar sangat 

penting dipelajari karena dengan bahasa kita bisa berkomunikasi baik itu di 

dalam atau diluar pembelajaran.Menurut (Zulela, 2013:5).Pebelajaran bahasa 

Indonesia pada jenjang SD/MI, mencakup komponen kemampuan berbahasa 

dan kemampuan bersastra meliputi 4 aspek; Mendengarkan (menyimak), 

Berbicara, Membaca, Menulis. 



3 

 

Bahasa sangat penting bagi kelangsungan hidup di dunia, jika tidak ada 

bahasa kita tidak akan bisa berkomunikasi. Dibidang bahasa komunikasi 

sama dengan berbicara atau keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara 

merupakan keterampilan yang dimiliki setiap manusia tergantung pada 

tingkat keinginannya mengemukakan pendapat, dan keberaniannya 

mengemukakan pendapat. Begitu pentingnya keterampialn berbicara dalam 

kebahasaan tertera pada Penjelasan yang ada dalam Al-Qur’an surah 

Ali’Imran ayat 46 : 

ل: ٤٦﴿     راآن               ا            ا  م                                  عم
Artinya :“dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah 

dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh” 

Berdasarkan hasil magang I dan II serta kegiatan wawancara yang 

dilakukan  dengan wali kelas V-B, ketika mengamati pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru kelasV-B dari total keseluruhan siswa yaitu 30 siswa 

yang terdiri dari 14 orang  laki-laki dan perempuan sebanyak 16 orang. 

Kriteria Ketuntasan  Minimal Bahasa Indonesia adalah 70. Siswa kelas V-B 

pada dasarnya saat proses pembelajaran berlangsung siswa mengerti 

pembelajaran tersebut akan tetapi siswa belum bisa mengutarakan 

pendapatnya mengenai pemahaman pembelajaran tersebut. adapula siswa 

yang paham mengenai pembelajaran akan tetapi terkadang siswa tidak berani 

berbicara untuk menyampaikan pendapatnya di depan kelas, lebih lagi siwa 

merasa malu bila berbicara didepan kelas dilihat oleh sesama siswa dan bila 

dihadapan guru, Serta belum bisa mengutarakan hasil bacaan. 

Selain kurang aktif berbicara siswa kelas V-B juga kurang terampil 

pada aspek kebahasaan yaitu Menyimak dan Membaca sesuai dengan 

pernyataan wawancara dengan wali kelas, siswa malas membaca, kurang 

pemahaman dalam isi bacaan (menyimak), lalu kurang bisa menyampaikan 
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isi bacaan. Adapun tanggapan siswa bila diberi pertanyaan oleh guru kurang 

berani menyampaikan pendapat itu juga berpengaruh dari kurangnya alat 

peraga (media), guru lebih sering menggunakan metode pembelajaran 

daripada model pembelajaran, dan kurangnya model pembelajaran yang 

bervariatif. kemudian perkembangan kognitif, Afektif, dan Psikomotor 

berkembang sesuai dengan karakteristik anak menurut tuturan dari hasil 

wawancara kepada guru kelas V-B. 

Saat Kegiatan belajar mengajar guru sudah menggunakan model sesuai 

dengan tema dan RPP yang di pakai, lalu berdasarkan hasil mangang II  guru 

sudah memakai strategi pembelajaran inkuiri,  metode ceramah dan 

berdiskusi, dan menggunakan media berupa kubus buatan hasil siswa sendiri 

tetapi masalahnya siswa masih tidak aktif untuk berbicara, menyimak, dan 

membaca. Dapat disimpulkan masalah yang paling dominan di kelas adalah 

aspek keterampilan Berbicara. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pra siklus pada senin 09 April 2019 

dilakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa dalam 

keterampilan berbicara, dari hasil pra siklus diperoleh nilai siswa yang telah 

tuntas KKM 70 sebesar 10% atau 3 orang siswa, dan yang tidak lulus KKM 

sebesar 90% atau 27 orang siswa dari jumlah keseluruhan siswa kelas V-B 30 

siswa.  Berdasarkan temuan data tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat 

keberanian dan keaktifan siswa untuk berbicara masih sangat kurang dan 

memerlukan bimbingan serta Treatment khusus untuk menghadapi 

permasalahan pada siswa kelas V-B. 

Banyak yang mendasari anak menjadi tidak aktif berbicara contohnya 

Malu berbicara di depan umum serta dilihat oleh sesama siswa, dan malu 

berbicara dihadapan guru, malu jika bertemu orang baru, sifat pemalu anak 

memicu kepada keaktifan keterampilan berbicara yang seharusnya pada usia 

kelas V Sekolah Dasar anak dapat aktif untuk berbicara, ini merupakan hal 

yang  tidak bagus. Banyak kiat kita sebagai calon pendidik untuk membuat 

anak keluar atau tidak berada di fase tersebut, salah satunya bisa 
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menggunakan model pembelajaran yang bervariatif agar memicu siswa untuk 

aktif salah satunya dengan memakai model pembelajaran Tebak Kata. 

Model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

dirancang atau dikembangkan dengan menggunakan pola pembelajaran 

tertentu. pola pembelajaran menjelaskan karakteristik serentetan kegiatan 

yang dilakukan oleh guru-peserta didik (Bruce Joyce 1986 dalam Hidayat 

2011: 65).Pembelajaran menggunakan Model membuat minat anak untuk 

belajar menjadi termotivasi dan semangat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, salah satu model yang bisa membangkitkan minat anak dan 

meningkatkan motivasi anak untuk belajar yakni dengan menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Learning atau bisa kita pahami dengan model 

belajar berkelompok, salah satunya menggunakan model pembelajaran tebak 

kata. model tebak kata merupakan model yang dapat meningkatkan keaktifan 

berbicara karena model tersebut mengharuskan siswa untuk saling berbicara 

dengan pasangannya satu sama lain. 

Menurut Said (dalam Syamsiyah , 2017:3 2) “model kooperatif tebak 

kata adalah menebak suatu kata dengan menyebutkan kata-kata tertentu 

sampai kata yang disebutkan benar”. Model Tebak Kata bisa digunakan 

sebagai model pembelajaran yang bisa mengembangkan keterampilan 

berbicara siswa. Model tebak kata merupakan model pembelajaran yang 

berbasis permainan yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar 

yang senang bermain dan berkompetensi (Syamsiyah, 2017: 32). Dengan 

model tebak kata siswa  bisa belajar sambil bermain tetapi tidak merusak 

kaidah pembelajaran itu sendiri. 

kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek keterampilan 

berbicara kelas V-B masih rendah, maka dari itu perlu adanya penerapan  

model pembelajaran yang bervariatif  untuk membangkitkan keaktifan siswa 

untuk berbicara salah satu model yang cocok dan sesuai dengan karakteristik 

siswa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran tebak kata. Oleh 

karena itu, penulis mengajukan judul penelitian yaitu “Peningkatan 

Keterampilan Berbicara Menggunakan Model Tebak Kata Di Kelas Tinggi” 
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Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bagi peserta 

didik. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada, maka ditentukan rumasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembelajaran menggunakan Model Tebak Kata sebagai upaya 

peningkatan keterampilan berbicara di kelas V? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara siswa dengan 

menggunakan  Model Tebak Kata untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa dikelas V? 

C. Tujuan Penelitian 

Penilitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran menggunakan model tebak kata 

untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas v. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan berbicara siswa dengan   

menggunakan model tebak katadi kelas v. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan adanya kontribusi dan wawasan bagi 

dunia pendidikan khususnya mengenai upayapeningkatan keterampilan 

berbicara siswa melalui model tebak kata. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat untuk peneliti 

1) Menjadi bahan rujukan untuk penerapan model tebak kata dalam 

peningkatan keterampilan berbicara siswa. 

2) Memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitan 

peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui model tebak 

kata. 

 

 


