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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

 

Kehadiran bahasa di dalam kehidupan sehari-hari mengemban fungsi 

utama, salah satunya yaitu fungsi komunikasi. Bahasa dipergunakan sebagai 

sarana komunikasi antar penutur untuk berbagai keperluan. Dalam kaitan ini, 

orang tidak secara langsung berpikir sistem bahasa, tetapi berpikir bagaimana 

menggunakan bahasa tersebut secara benar dengan sistem itu. Jadi, secara 

pragmatis bahasa lebih merupakan suatu bentuk kinerja dari pada sebuah 

sistem ilmu. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa peran bahasa lebih 

menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi  daripada sebagai sistem 

bahasa. Salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki siswa SD 

adalah ketrampilan memahami karakteristik tulisan. Keterampilan memahami 

karakteristik tulisan berkaitan erat dengan keterpelajaran seseorang. Oleh 

karena itu, mereka dituntut untuk terampil memahami karakteristik tulisan. 

Keterampilan tersebut tidak diperoleh secara serta merta. Seseorang yang 

ingin terampil memahami karakteristik tulisan haruslah berusaha dan berlatih 

secara terus-menerus misalnya berrlatih dari yang termudah sampai yang 

sukar, secara produktif, disiplin, terpimpin, dan terkontrol. 

Dewasa ini, keterampilan memahami karakteristik tulisan atau 

karangan dalam Bahasa Indonesia para siswa SD masih sangat 

memprihatinkan. Permasalahan itu menyebabkan siswa merasa sulit dan tidak 

suka jika mendapat materi tersebut, bahkan siswa merasa bosan. Oleh sebab 
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itu, pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah Dasar perlu mendapatkan 

perhatian lebih. Berdasarkan  temuan peneliti di lapangan, bahwa masih 

banyak siswa yang kesulitan dalam memahami karakteristik pengumuman. 

Hal itu dibuktikan dengan nilai pada Kompetinsi Dasar menulis pengumuman 

pada semester 2 kelas IV SD, lebih dari 80% nilai siswa masih di bawah 

Kreteria Ketuntasan Minimal ( KKM 70 ). Setelah  diadakan wawancara 

dengan dewan guru SDN Pakel 03 Bareng Kabupaten Jombang diperoleh 

bahwa secara umum siswa menganggap materi ini membingungkan. 

  

Menurut penulis hal tersebut dapat terjadi karena kurang tepatnya 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru, situasi dan kondisi tempat 

belajar. Semula penulis mengadakan pembelajaran di dalam kelas dengan 

model ceramah dan tugas. Strategi pembelajaran di dalam kelas dengan 

model ceramah dan tugas, hal tersebut membuat siswa terlihat bosan, gelisah, 

serta terbatasi ruang geraknya, baik dalam berpikir untuk mengembangkan 

ide maupun untuk berkolaborasi dengan teman. Akibatnya timbullah berbagai 

permasalahan yang telah penulis uraikan di atas. Oleh karena itu, guru 

sebagai motor pembelajaran, hendaknya tidak membiarkan permasalahan itu 

sampai berlarut-larut, tetapi segera mencari dan  menemukan penyebab 

permasalahan, sehingga biar cepat melakukan tindakan penyelesaian atau 

pemecahan masalah dengan tepat. Untuk memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan penyampaian materi pelajaran, penulis mengadakan 

Penelitian Tindakan Kelas. 
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Model pembelajaran yang dikembangkan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah model pembelajaran induktif yang diimplementasikan di 

kelas IV SD dengan materi pokok memahami karakteristik pengumuman. 

 

Model pembelajaran induktif adalah strategi yang langsung dan 

membantu mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir. Model ini 

efektif untuk mendorong keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

dan juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

(Eggen dan kauchak, 1996). 

 

Langkah-Langkah  penerapan prinsip-prinsip dalam  model 

pembelajaran induktif adalah, 

1.  Mengidentifikasi dimensi-dimensi dan hubungan-hubungannya. 

2.  Menjelaskan dimensi-dimensi dan hubungan-hubungannya. 

3.  Membuat kesimpulan. 

 

 Dengan strategi pembelajaran tersebut, siswa pun menjadi lebih 

mudah berkolaborasi dengan teman dan merasa lebih bebas dalam 

melaksanakan kegiatan. Selain itu, juga membuat siswa senang melakukan 

tugas memahami karakteristik pengumuman. Sehingga hasil pembelajaran 

menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan strategi pembelajaran 

sebelumnya 

 

Mencermati uraian tersebut, maka perlu adanya suatu penelitian 

tindakan kelas (PTK) penggunaan model pembelajaran induktif untuk 
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meningkatkan hasil belajar materi pengumuman pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas IV SDN Pakel 03 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. 

 

1.2  Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran induktif dapat meningkatkan 

hasil belajar materi pengumuman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas IV SDN Pakel 03 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ? 

2. Bagaimana penggunaan model pembelajaran induktif dapat meningkatkan 

hasil belajar materi pengumuman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas IV SDN Pakel 03 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ? 

 

1.3  Hipotesis. 

Jika siswa kelas IV SDN Pakel 03 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang 

belajar dengan model pembelajaran induktif, maka hasil belajar materi 

pengumuman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia akan meningkat 

 

1.4  Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui apakah model pembelajaran induktif dalam meningkatkan 

hasil belajar materi pengumuman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas IV SDN Pakel 03 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang 
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2. Mengetahui bagaimana model pembelajaran induktif dalam meningkatkan 

hasil belajar materi pengumuman pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas IV SDN Pakel 03 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang 

 

 

1.5  Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini adalah : 

1. Bagi siswa. 

Memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih memahami materi 

menulis pengumuman pada pelajaran Bahsa Indonesia dengan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan bermakna. 

2. Bagi Guru. 

Meningkatkan kompetensinya dalam mengatasi masalah pembelajaran 

Bahasa Indonesia, khususnya pada materi pengumuman. 

3. Bagi Sekolah. 

Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum Bahasa Indonesia khususnya 

pada materi pengumuman. 

 


