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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan pondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa, tidak 

ada bangsa yang maju apabila bangsa tersebut tidak memperhatikan bidang 

pendidikan. Usaha untuk mengembangkan siswa agar lebih baik lagi, dengan 

memperhatikan potensinya, dan dapat mewujudkan generasi yang cerdas dan 

berakhlak. Proses mengembangkan siswa  harus dengan tertib, dan teratur agar 

terciptanya bangsa yang cerdas. Mewujudkan cita-cita peserta didik, 

pendidikan mempunyai peran penting, yang berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan watak siswa agar memiliki sikap dan kepribadian yang baik.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar 

siswa secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Penyempurnaan pendidikan harus didasari dengan kurikulum yang 

selalu relevan dan kompetitif. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil 

belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 

Berbagai jenis dan jenjang pendidikan menekankan, pentingnya kemampuan 
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dan kegemaran membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi untuk siswa 

(Mulyasa, 2010:46). 

Bahasa indonesia merupakan bahasa yang sangat penting perannya 

untuk siswa. Berkomunikasi dengan antar bangsa, kebudayaan, dan pada saat 

pembelajaran berlangsung yaitu menggunakan bahasa indonesia. Berbicara 

tentang bahasa indonesia, mempunyai 4 aspek yaitu, berbicara, membaca, 

menulis, dan mendengarkan. Kemampuan siswa dalam menulis permulaan 

masih kurang, dilihat dari proses pembelajaran berlangsung, karena menulis 

sudah suatu kebutuhan untuk siswa. 

Problematika atau permasalahan yang ada pada pemebelajaran bahasa 

Indonesia disekolah diantaranya siswa tidak bersemangat atau tidak berminat 

dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif ( tidak aktif ), tidak ada diri 

siswa dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Siswa kurang terampil 

dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan 

sehari-hari.     

Para guru kelas juga masih merasa bahwa problematika yang dialami 

diantaranya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan kurangnya media yang digunakan oleh 

guru. Dalam melaksanakan pembelajaran bahasa indonesia guru kelas I masih 

mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada siswa. Apalagi 

masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa menulis dengan lancar guru 

juga masih membantu siswa dalam kesulitan siswa.  

Alasan dipilihnya lokasi penelitian di MI Assalam Batu ini dikarenakan 

MI ini merupakan Madrasah Ibtidaiyah yang baru berdiri, di sekolah ini belum 
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ada kelas 6 nya yang ada hanya kelas 1 sampai dengan kelas 5. Guru yang 

mengajar di MI ini juga bisa dikatakan sangat masih banyak yang belum 

berpengalaman dalam mengajar, karena banyak para guru yang belum 

memperoleh sertifikasi dalam mengajar, apalagi hingga sekarang ini masih ada 

juga guru yang masih duduk di bangku kuliah, sehingga banyak guru yang 

masih kesulitan dalam mengajar. 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui problematika apa yang 

dialami guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 1 MI Assalam Beji 

Kota Batu. Menurut Sukmadinata (2009: 61) metode interaktif adalah studi 

yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara 

langsung dari orang dalam lingkungan ilmiahnya. Sedangkan studi kasus 

merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu sistem yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus-

kasus. Misalnya penelitian tentang Problematika belajar (Sukmadinata, 2009: 

64).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 di MI 

Assalam Batu? 

2. Problematika apa saja yang dialami guru kelas 1 dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di MI Assalam Batu? 

3. Bagaimana solusi guru kelas 1 dalam mengatasi problematika 

pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Assalam Batu? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini telah dirumuskan, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia guru kelas 

1 di MI Assalam Batu. 

2. Mendiskripsikan problematika yang dialami guru kelas 1 dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia di MI Assalam Batu. 

3. Mendiskripsikan solusi guru kelas 1 dalam mengatasi problematika 

pembelajaran Bahasa Indonesia  di MI Assalam Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi banyak pihak antara lain : 

 

1. Manfaat Teoritis  

Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran, 

problematika yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di kelas serta 

bagaimana cara guru kelas mengatasi problematika pembelajaran di kelas, 

sehingga diharapkan dapat memberikan referensi khasanah kepustakaan 

untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, problematika yang 
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dihadapi guru kelas dalam pembelajaran dan bagaimana cara guru 

mengatasi problematika pembelajaran di kelas. 

b. Bagi Sekolah  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  

masukan  dan  wacana  untuk  menambah  pengetahuan  dan informasi 

mengenai problematika dalam proses pembelajaran di kelas, dan agar 

para guru lebih siap lagi dalam melangsungkan proses pembelajaran 

di kelas. 

c. Bagi Instansi Terkait  

 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

problematika yag dihadapi guru kelas dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia serta memberikan gambaran kebijakan yang harus dibuat 

agar guru tidak mengalami kesulitan atau problematika lagi dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

 

F. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemaknaan istilah pada 

judul skripsi ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada 

pada judul skripsi diatas sebagai berikut : 

1. Analisis  

Analisis adalah sebagai penguraian pokok atas berbagai bagiannya 

dan menelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 

(KBBI, 2008:59) 



6 

 

 

 

2. Problematika Guru  

Adalah keadaan atau hal yang sukar bagi pengajar dimana pengajar 

mengalamai problematika-problematika tertentu dalam penerapan 

pembelajaran (Subroto, 2007:19). Berbeda dengan pendapat Choirul, 

(2006:17) bahwa kesulitan guru dalam mengajar yang disebabkan karena 

beberapa faktor diantaranya adalah guru belum memiliki banyak 

pengalaman dalam mengajar, siswa mengalami kesulitan memahami 

materi yang diajarkan guru, kepala sekolah kurang memperhatikan 

keluhan guru tentang kesulitannya dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas, dan sekolah juga tidak memperhatikan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

problematika adalah permasalah yang selalu terjadi perdebatan yang 

membutuhkan solusi dalam memecahkannya. 

3. Pembelajaran  

Suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu (Subroto, 2007:20).  

 

 


