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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah

harus mampu mengembangkan seluruh aspek potensi manusia secara utuh dan

salah satunya adalah aspek kecerdasan siswa. Kecerdasan adalah kualitas

kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Aspek ini tidak kalah pentingnya dengan

aspek-aspek lain yang harus ditumbuhkembangkan. Terutama pada siswa kelas

rendah sekolah dasar. Siswa kelas rendah sekolah dasar adalah anak yang berada

pada rentangan usia dini. Usia mereka berada pada rentangan usia enam sampai

sembilan tahun. Pada fase usia ini hampir seluruh aspek perkembangan

kecerdasan, misalnya Intellegent Quotient, Emotional Quotient, dan Spiritual

Quotient sedang berkembang dan memandang bahwa segala sesuatu itu sebagai

keutuhan (holistik), mereka memandang dunia di sekitarnya secara menyeluruh,

maka untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, model

pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik

perkembangan, cara belajar dan konsep belajar siswa.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang terdapat dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor  22 tahun 2006 khusus

mengenai kurikulum SD/MI menyatakan  bahwa “Pembelajaran pada kelas I s.d.

III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV s.d. VI

dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran”. Atas dasar pemikiran tersebut

maka pembelajaran pada kelas awal SD yakni kelas satu, dua dan tiga lebih sesuai
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jika dikelola dengan model Pembelajaran Tematik yang merupakan pembelajaran

inovatif.

Sugiyar, dkk (2009:1) berpendapat bahwa “Pembelajaran tematik adalah

pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa

isi matapelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa-siswi,

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi mereka”. Melalui

pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung karena

siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat menambah

kekuatan untuk menerima, menyimpan dan menghubungkannya dengan konsep-

konsep lain dan dapat menerapkan konsep yang telah ia pelajari tersebut. Dengan

demikian siswa dapat terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep

yang telah dipelajarinya secara menyeluruh, bermakna, autentik dan aktif.

Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh guru sangat

berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi siswa. Pengalaman belajar

yang lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses

belajar lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian

ilmu-ilmu yang relevan akan membentuk skema kognitif sehingga siswa

memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan  keutuhan belajar,

serta kebulatan pandangan tentang kehidupan, dunia nyata dan fenomena

kehidupan hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu atau tematik.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru kelas, saat ini

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau

Kabupaten Malang masih belum dapat terlaksana secara sempurna. Guru belum

dapat menerapkan pembelajaran tematik dalam proses pembelajaran walaupun
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dalam rancangan proses pembelajarannya sudah dibuat secara tematik. Selama ini

pelajaran di kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang masih

berbasis mata pelajaran. Siswa belajar sesuai mata pelajaran yang diajarkan guru

secara terpisah, hal ini mengakibatkan siswa tidak dapat berfikir secara utuh,

walaupun semua siswa tuntas dalam belajar pada kompetensi dasar “Melengkapi

Cerita Sederhana dengan Kata yang Tepat” dengan KKM yang telah ditentukan

oleh sekolah yaitu 75. Guru lebih memilih pembelajaran berbasis mata pelajaran

karena dianggap guru lebih mudah pengaplikasiannya sehingga KKM juga dapat

tercapai dengan baik.

Guru pernah mencoba melaksanakan pembelajaran secara tematik, namun

hasilnya tidak maksimal karena siswa tidak dapat mencapai KKM yang telah

ditentukan. Hasil kemampuan siswa dalam melengkapi cerita sederhanan banyak

yang mengalami ketidak paduan. Kondisi tersebut disebabkan antara lain (1) guru

tidak mempunyai wawasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pembelajaran

tematik pada tingkat pendidikan dasar (2) guru mengangap pembelajaran tematik

merupakan hal yang baru sehingga guru kesulitan untuk memadukan beberapa

disiplin ilmu dalam tema yang sama, memilih metode dan media yang sesuai (3)

guru menganggap bahwa pembelajaran tematik menghambat siswa dalam

mencapai KKM yang telah ditentukan. Dari faktor-faktor tersebut, menyebabkan

hasil evaluasi belajar siswa dengan menggunakan pembelajaran tematik belum

dapat terlaksana secara baik dan menunjukkan bahwa dalam mata pelajaran

Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar “Melengkapi Cerita Sederhana dengan

Kata yang Tepat”  siswa tidak mengalami kesulitan karena guru menggunakan

pembelajaran berbasis mata pelajaran, berbeda ketika guru menggunakan
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pembelajaran tematik, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai KKM sangat

rendah.

Demi terwujudnya pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa

SD kelas rendah maka penulis akan mencoba menerapkan pembelajaran tematik.

Dengan menerapkan pembelajaran tematik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia

yang di intregasikan dengan pembelajaran IPA dan Matematika diharapkan siswa

dapat memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Tema yang digunakan

dalam proses pembelajaranpun disesuaikan dengan kompetensi dasar pada

masing-masing mata pelajaran yang diintregasikan tersebut. Akan tetapi dalam

penelitian ini penulis hanya fokus terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa pada kompetensi

dasar “Melengkapi Cerita Sederhana dengan Kata yang Tepat”. Dengan

diterapkannya pembelajaran tematik di kelas rendah akan membantu guru agar

dapat menghemat waktu dalam menyusun persiapan mengajar karena

pembelajaran tematik dikemas dengan berbagai mata pelajaran yang dihubungkan

dalam satu tema yang berkaitan.

Model pembelajaran tematik yang dilengkapi dengan metode

pembelajaran yang menarik dan yang sesuai dengan karakteristik siswa SD kelas

rendah diharapkan dapat  meningkatkan kualitas berfikir para siswa. Menurut

Sugiyar, dkk (2009:3) “sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka

dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan

dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya

jawab, demonstrasi dan bercakap-cakap”.
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Upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan berbahasa

siswa khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah dengan

menentukan metode yang tepat untuk melatih keterampilan berbahasa. “Metode

adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah

pengajaran berakhir” Bahri, (2010:46).

Penggunaan metode bermain sangat penting diterapkan dalam

pembelajaran tematik karena siswa kelas rendah masih dalam taraf  masa bermain.

Bermain bagi anak-anak mempunyai peran yang sangat penting untuk

perkembangan fisik psikologis dan sosial anak, sehingga untuk dapat mencapai

perkembangan yang optimal maka metode bermain sangat tepat jika diterapkan

dalam pembelajaran tematik. Salah satu metode bermain yang tepat digunakan

dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa

khususnya dalam kemampuan menulis adalah dengan menggunakan metode

bermain SMS. Permainan SMS dalam pembelajaran tematik pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa

dan membuat siswa senang belajar dengan menerapkan prinsip “Belajar Sambil

Bermain” yaitu disamping mereka bermain mereka sekaligus mengasah

keterampilan dan kemampuan. Cara ini akan lebih berkesan dalam memori otak

anak-anak. Siswa akan senang dalam belajar dan diharapkan akan mendapat

pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

menerapkan pembelajaran tematik dengan menggunakan metode bermain SMS
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dengan judul Penerapan Metode Bermain SMS untuk Meningkatkan

Kemampuan Berbahasa pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas II SD

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang .

B. Fokus Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada pendeskripsian penerapan pembelajaran

tematik dengan menggunakan metode bermain SMS untuk meningkatkan

kemampuan berbahasa siswa kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten

Malang

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam pembelajaran Tematik yang

telah di uraikan pada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode bermain SMS sehingga dapat meningkatkan

kemampuan berbahasa pada pembelajaran tematik siswa kelas II SD

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang?

2. Bagaimana peningkatan kemampuan berbahasa pada pembelajaran tematik

siswa kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang melalui

metode bermain SMS?

D. Rumusan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Dapat mendeskripsikan penerapan metode bermain SMS sehingga dapat

meningkatkan kemampuan berbahasa pada pembelajaran tematik siswa

kelas II SD Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang.
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2. Dapat mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa pada pembelajaran

tematik melalui penerapan metode bermain SMS pada siswa kelas II SD

Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun

secara praktis seperti berikut ini:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengem-

bangkan metode bermain dalam pembelajaran tematik. Khususnya yang

berkaitan dengan metode bermain SMS pada siswa kelas rendah sekolah

dasar.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan bagi guru

tentang pentingnya metode bermain SMS untuk meningkatkan kemampuan

berbahasa pada pembelajaran tematik siswa kelas rendah sekolah dasar.

F. Batasan Istilah

1. Siswa kelas rendah adalah anak pada usia 6-10 tahun atau kelas I, II, dan

III, pada umumnya berada pada rentangan usia dini yang masih melihat

segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) sehingga pembelajarannya

masih bergantung pada objek-objek kongkrit dan pengalaman yang

dialaminya (Trianto, 2010:29).

2. Pembelajaran tematik adalah adalah pembelajaran yang menggunakan

tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dengan
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pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa-siswi, sehingga dapat

memberikan pengalaman bermakna bagi mereka (Sugiyar, dkk 2009:1).

3. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana

pengajaran yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang

telah dibuat dapat tercapai secara optimal (Sanjaya, 2007:147).

4. Permainan SMS (Short Massage Servive) adalah permaianan tiruan dari

sesungguhnya yang di praktekkan langsung seperti halnya ketika mengirim

pesan pendek melalui handphone.

5. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan mengorganisir pemikiran, ide,

pendapat atau gagasan dalam bahasa lisan maupun tulis. Santoso,dkk

(2003:15).

6. Kemampuan menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan diri

melalui kata-kata dan kalimat yang disampaikan secara tertulis

(Djiwandono, 2008:8).


