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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam 

perkembangan intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan siswa serta 

merupakan penunjang keberhasilan dalam menpelajari semua bidang studi karena 

pada hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia adalah belajar berkomunikasi. 

Untuk itu pembelajaran bahasa Indonesia harus diberikan kepada siswa sejak dini 

atau ditingkat SD dengan cara memberikan ruang untuk berlatih. Tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia sendiri dimaksudkan agar (1) siswa mampu 

menguasai empat aspek keterampilan berbahasa (aspek membaca, menulis, 

menyimak, dan berbicara); (2) dapat mengimplementasikan keterampilan 

berbahasa dalam semua bidang studi; (3) mengupayakan peningkatan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi (Depdiknas: 2006). 

Aspek keterampilan berbahasa yang ditekankan pada pembelajaran kelas 

3- 6 SD yakni aspek keterampilan berbicara lisan maupun tulisan. Berbicara 

sendiri merupakan kegiatan mengungkapkan isi pikiran atau gagasan kepada 

orang lain atau disebut dengan berkomunikasi. Pembelajaran berbicara kelas 3- 6 

SD bertujuan untuk (1) memupuk keberanian siswa; (2) mengungkapkan 

pengetahuan dan wawasan siswa; (3) menghargai pendapat orang lain; (4) 

melatih siswa berpikir kritis dan logis. Berbicara secara lisan merupakan kegiatan 

mengungkapkan isi pikiran atau gagasan yang di aplikasikan melalui lisan atau 

ucapan (Indra, 2002:5). 
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Kegiatan berbicara secara lisan dapat diaplikasikan dalam bentuk 

berdiskusi, percakapan, pidato, ceramah dan sebagainya. Berdiskusi berasal dari 

bahasa latin discution/ discusium yang artinya bertukar pikiran. Diskusi pada 

dasarnya suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam 

kelompok kecil maupun kelompok besar. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan berdiskusi yakni ada anggota kelompok yang terlibat, terdapat 

topik yang dibicarakan, ada tujuan bersama yang ingin dicapai melalui kegiatan 

bertukar pikiran, dan berlangsung dalam proses yang sistematis (Suwantini, 

2008:16). Selain itu terdapat 7 indikator keberhasilan berdiskusi yang harus 

diperhatikan agar siswa dikatakan terampil dalam berdiskusi, yakni (1) 

penguasaan topik artinya siswa mampu menguasai topik pembahasan; (2) 

keberanian berbicara; (3) memberikan pendapat; (4) menghargai pendapat orang 

lain; (5) gesture; (6) ketepatan struktur dan kosakata; (7) pemerataan kesempatan 

berbicara (Solihatin, 2008:84). 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada guru kelas V 

yakni Sutyastutik, S.Pd.SD berkaitan dengan topik penelitian dapat diperoleh 

beberapa informasi antara lain: (1) hasil keterampilan berdiskusi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V yang berjumlah 18 siswa, disini sangat 

bervariasi. Ada 13 siswa mendapat nilai kisaran 33-68 atau sebanyak 72,22% dan 

5 siswa mendapatkan nilai kisaran 73-80 sebanyak 27,78%. Yang mana nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 72; (2) dalam  proses belajar 

mengajar berlangsung, guru hanya memberikan suatu perintah untuk melakukan 

kegiatan berdiskusi secara lisan dan selanjutnya diserahkan kepada siswa untuk 

melakukan kegiatan berdiskusi sendiri dengan topik pembahasan melalui buku. 
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(3) siswa kurang percaya diri, merasa takut apabila diminta berbicara di depan 

kelas, serta gugup sehingga dia lupa dengan apa yang akan diucapkan. Selain itu 

anak belum memperhatikan pilihan kata. 

Berdasarkan paparan diatas maka, peneliti menerapkan sebuah model 

pembelajaran, yakni model pembelajaran project citizen. Model pembelajaran ini 

belum pernah digunakan maupun diterapkan di SDN 3 Jepun Tulungagung. 

Budimansyah (2008:3) mengemukakan bahwa model pembelajaran ini bersifat 

universal atau dapat diterapkan dalam bidang keilmuan diantaranya ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kewarganegaraan serta ilmu sastra. 

Selain itu model ini dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis, melatih keberanian, dan dapat memecahkan suatu permasalahan dengan 

cara melibatkan siswa melalui suatu praktik belajar yang secara prosedural 

menerapkan langkah- langkah mengenali permasalahan, mengumpulkan 

informasi, mendiskusikan permasalahan, serta dapat mencari solusi. Dengan 

demikian siswa mampu mencapai indikator keberhasilan dengan maksimal atau 

siswa dikatakan terampil dalam berdiskusi. Hal ini didukung dengan adanya 

penelitian yang terdahulu tentang penerapan model pembelajaran project citizen 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa kelas V SD 

Islam Sabilillah Malang oleh Luqman (2012) bahwa model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini membuktikan bahwa 

model pembelajaran project citizen merupakan suatu model pembelajaran yang 

tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis, sehingga siswa dapat 

berargumen atau berpendapat dengan alasan yang logis. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: (a) hasil keterampilan berdiskusi siswa kelas V SDN 3 

Jepun masih tergolong rendah terbukti dari 18 siswa, ada 13 siswa mendapatkan 

nilai kisaran 33-68 atau sebanyak 72,22% dan 5 siswa mendapatkan nilai berkisar 

73-80 sebanyak 27,78%; (b) guru hanya meminta siswa untuk membaca buku  

kemudian didiskusikan bersama kelompok dan mencari solusi bersama- sama; (c) 

siswa kurang berani atau masih malu untuk menyampaikan pendapat; (d) ketika 

berdiskusi, hanya siswa yang aktif saja yang berbicara dan menyampaikan 

pendapat. Siswa yang lain hanya sebagai pendengar saja; (e) kelancaran siswa 

dalam berbicara masih kurang, struktur kalimat dan pilihan kata yang digunakan 

juga kurang tepat. Ada beberapa siswa mengungkapkan pendapat dengan bahasa 

Jawa dan Indonesia; (f) model pembelajaran project citizen belum pernah 

diterapkan di SDN 3 Jepun Tulungagung. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan model pembelajaran project citizen pada 

keterampilan berdiskusi mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 3 

Jepun Tulungagung? 

2. Bagaimana hasil peningkatan keterampilan berdiskusi dengan model 

pembelajaran project citizen pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 

V SDN 3 Jepun Tulungagung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu tujuan umum 

dan khusus. 

Tujuan umum penelitian ini, untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi 

dengan model pembelajaran project citizen pada siswa kelas V SDN 3 Jepun 

Tulungagung. Tujuan khusus penelitian ini bertujuan mengetahui hal-hal sebagai 

berikut: (1) mendiskripsikan proses penerapan model pembelajaran project citizen 

pada siswa kelas V SDN 3 Jepun Tulungagung; (2) mendiskripsikan hasil 

peningkatan keterampilan berdiskusi pada siswa kelas V SDN 3 Jepun 

Tulungagung dengan model pembelajaran project citizen. 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat teoritis, 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih 

pengetahuan kepada guru sebagai landasan konseptual pemahaman materi dalam 

proses pembelajaran khususnya keterampilan berdiskusi dengan menerapkan 

model pembelajaran project citizen. 

2) Manfaat praktis, 

a. Bagi guru 

Penelitian ini, berupaya menawarkan inovasi model pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa serta 

memberikan sumbangsih kepada guru terhadap proses pembelajaran agar proses 

pembelajaran berjalan secara efektif dan menyenangkan. 
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b. Bagi siswa 

Penelitian ini, berupaya memotivasi siswa dalam pembelajaran berdiskusi 

serta dapat meningkatkan keterampilan berdiskusi siswa. Selain itu, dengan 

diterapkannya model pembelajaran ini siswa menjadi terlatih untuk 

menyampaikan gagasan, pendapat dengan mudah serta dapat memahami materi 

diskusi dengan baik dan mendapatkan kesempatan berbicara secara merata. 

c. Bagi sekolah, 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan suatu model pembelajaran. Dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi peneliti, 

Penelitian ini bermanfaat, (1) untuk menambah pengetahuan serta 

wawasan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta 

menyenangkan; (2) peneliti mendapat pengalaman mengajar dengan menerapkan 

model pembelajaran project citizen pada pembelajaran berdiskusi; (3) peneliti 

dapat mengetahui permasalahan dan mencari penyelesaian pada proses 

pembelajaran. 

F. Defini Operasional 

Karena banyak istilah yang muncul dalam penelitian ini, maka peneliti 

membatasi antara lain: 

1. Keterampilan berdiskusi merupakan bentuk  tukar pikir yang terarah, baik 

dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Buah pikiran, gagasan, atau 

ide dapat dikemukakan untuk memberikan suatu usulan, tambahan yang 
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nantinya dapat digunakan untuk mencari suatu keputusan atau kesepakatan 

dari hasil berdiskusi. 

2. Model pembelajaran project citizen merupakan suatu model pembelajaran

melatih siswa untuk berpikir kritis dan logis, berani mengemukakan pendapat

atau gagasan dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa, serta

mendapat kesempatan berbicara yang sama.

3. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V semester II dalam penelitian ini

merujuk pada SK Berbicara 6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara

lisan dalam diskusi dan bermain drama. KD 6.1 Mengomentari persoalan

faktual disertai alasan yang mendukung dengan memperhatikan pilihan kata

dan santun berbahasa. Materi persoalan atau permasalahan faktual.


