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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap  manusia  membutuhkan  pendidikan.  Pendidikan ini  dapat  diberikan  

sejak masih  kecil  hingga tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan dewasa. Setiap 

individu akan berkembang sesuai dengan pengalaman yang diberikan kepadanya. 

Seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan begitu, upaya yang 

dilakukan untuk mencerdaskan bangsa yaitu melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib, 2010: 139).   

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan masa 

depan bangsa karena dengan pendidikan akan mencetak generasi muda yang 

bermutu. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI tentang Sisdiknas 

No.20 tahun 2003).  

Guru dituntut untuk mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dalam menciptakan proses pembelajaran 

yang efektif diperlukan perencanaan yang sesuai dengan proses pembelajaran 

yang diharapkan. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang 
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sedang digunakan. Kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam menetapkan tujuan, 

isi, bahan, dan strategi pada setiap pembelajaran berlangsung (Lapono, 2008).  

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, 

dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidkan tertentu.  

Guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan saat ini. Kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Dalam kurikulum terdapat tujuan pembelajaran yang harus  

dicapai selama proses pembelajaran. Penggunaan model yang tepat sangat 

diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Joyce  (dalam Majid: 2013) menjelaskan bahwa model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas, atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran.  

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), bahasa memiliki 

peran sentral untuk perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Selain 

itu, bahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang 

studi karena melalui bahasa siswa dapat saling berbagi pengalaman dan saling 

belajar. Dengan saling berbagi pengalaman dan saling belajar akan menunjang 

keberhasilan siswa dalam mempelajari bidang studi yang diajarkan (Riyadi, 

2013).  
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Dengan saling berbagi pengalaman dan saling belajar, maka dibutuhkannya 

bahasa untuk berkomunikasi. Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen 

yang saling memengaruhi. Keempat komponen tersebut adalah menyimak 

(listening skills), berbicara (speaking skills), membaca (reading skills), dan 

menulis (writing skills) (Tarigan 1982: 1). Keterampilan menulis sebagai salah 

satu komponen keterampilan berbahasa harus terus menerus dikembangkan dalam 

era teknologi informasi dan komunikasi yang serba maju. Menulis merupakan 

kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan (Santosa, 

2007).  

Seperti yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang disusun oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

Departemen Pendidikan  Nasional  (2006:  9),  disebutkan  bahwa  salah  satu  

tujuan  mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah siswa dapat berkomunikasi secara 

efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik   secara lisan maupun 

tertulis. Dari pernyataan  tersebut bahwa  kemampuan  menulis  cukup  

mendapatkan perhatian dalam pendidikan dan pembelajaran terutama di sekolah 

dasar.  

Menulis merupakan kemampuan yang paling akhir dikuasai setelah siswa 

mampu  menyimak,  berbicara,  dan  membaca.  Hal  tersebut  tidak 

mengherankan karena dalam menulis, peserta didik diharuskan untuk menguasai 

berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri sehingga tulisan 

yang  dihasilkan  dapat  runtut  dan  padu,  kohesif,  dan  kohern (Arlina, 2012). 

Oleh karena itu ketrampilan menulis harus diajarkan, dikembangkan dan dibina 

dengan baik di semua jenjang pendidikan khususnya sekolah dasar (SD).  



 

4 

 
 

Fokus pembelajaran Bahasa Indonesia menulis dibagi ke dalam 2 kelas yakni 

kelas rendah dan kelas tinggi. Kelas 2 Sekolah Dasar termasuk kelas rendah. 

Menulis dikelas rendah dibagi menjadi 4 macam, yakni menulis permulaan, 

menulis huruf pisah, menulis tegak bersambung, dan menulis huruf cetak (Zulela, 

2013: 9). Menulis  permulaan  adalah  tujuan  sementara  yang  kemudian 

diharapkan  siswa  akan  berkembang  dan  menggunakan  kemampuan 

menulisnya  untuk  menambah  pengetahuan  dan  mengembangkan pribadinya  

lebih  lanjut  (Akhadiah dalam Lestrai, 2013: 16). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 28 Januari 2016 dengan 

wali kelas selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SDN Mejoyo 

kabupaten Mojokerto ditemukan fakta bahwa pada saat proses pembelajaran 

Bahasa Indoesia dengan materi menulis permulaan siswa hanya diminta untuk 

membaca bacaan yang ada di LKS dan diminta untuk menuliskan kembali. 

Dengan demikian, siswa tidak menggali kemampuannya untuk menemukan 

kosakata baru dan banyak siswa yang berbicara sendiri dan tidak mendengarkan 

penjelasan dari guru serta kurangnya perhatian guru terhadap siswa yang belum 

memahami materi yang diajarkan.  

Hal tersebut menyebabkan nilai menulis pada siswa ada yang kurang dari 

KKM. Di SDN Mejoyo Kabupaten Mojokerto nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah ≥ 72. Siswa yang mendapatkan 

nilai kurang dari KKM dengan presentase 54% dan  siswa yang sudah memenuhi 

KKM dengan presentase 46%. Lebih dari separuh siswa tidak memenuhi  nilai 

KKM dalam pembelajaran menulis. Untuk meningkatkan kemampuan menulis, 
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guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang bervariasi agar siswa 

lebih berminat dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Dengan menulis permulaan, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan nama 

dan ciri-ciri khusus binatang tertentu dan dengan mudah dapat membedakan jenis-

jenis binatang dengan penggunaan kata dan penggunaan ejaan serta tanda baca 

yang tepat dan dapat mendeskripsikan binatang tertentu secara tertulis dengan 

tepat dan lengkap pada isi deskripsi.  Namun pada saat observasi tidak 

menunjukkan hasil yang diharapkan, akan tetapi pada kenyataannya siswa kurang 

dapat menuliskan kosakata yang sesuai dengan benda aslinya. Tanda baca dan 

ejaan dalam menulis tidak tepat dan bahasa tulis  ada yang menggunakan bahasa 

lisan sehari-hari.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia sebaiknya dapat membuat siswa menjadi 

lebih aktif saat mengikuti pembelajaran. Dalam pembelajaran siswa perlu 

dibiasakan memecahkan serta menemukan gagasannya sendiri. Dengan belajar 

secara kelompok, siswa akan lebih mudah untuk memcahkan masalah dengan 

berdiskusi antar anggota kelompok. Salah satu model  pembelajaran yang tepat 

diterapkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah dengan model  

Cooperative Learning. Pembelajaran kooperatif ini model pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran (Majid, 2013).  

Di dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa model pembelajaran, 

namun dari kesekian banyak model ada yang tepat untuk pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya menulis permulaan yaitu dengan menggunakan model 

Student Teams Achievement Division (STAD). STAD adalah model yang paling 

tepat untuk mengajarkan materi-materi pelajaran ilmu pasti, seperti perhitungan 
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dan penerapan matematika, penggunaan bahasa dan mekanika, geografi dan 

ketrampilan perpetaan, dan konsep-konsep sains lainnya (Rusman, 2012: 214). 

Dengan pembelajaran Bahasa Indonesia khusunya menulis permulaan, model 

STAD juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru dengan teman sekelompoknya dan di 

model STAD terdapat tes individu yang dapat digunakan sebagai alat ukur 

keberhasilan kemampuan menulis siswa yang sangat membantu guru untuk 

mengetahui dan menilai kemampuan siswa dalam ketrampilan menulis 

permulaan.  

Model Student Teams Achievement Division (STAD) sebelumnya pernah 

digunakan untuk penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Syahfrilla (2014) 

dalam judul “Penggunaan Model Student Teams Achievement Division (STAD) 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Karangan Siswa kelas III SDN 

Baturetno 1 Singosari” yang meneliti tentang penggunaan model pembelajaran 

STAD dalam pembelajaran Bahasa Indoenesia dengan materi menulis karangan. 

Sumber data yakni kelas 3 SDN Baturetno 1 Singosari yang berjumlah 35 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus 1 hanya 18% nilai siswa yang 

sudah memenuhi KKM dan pada siklus 2 menunjukkan 71,8% nilai siswa yang 

sudah tuntas. 

Pernah dilakukan penelitian lainnya oleh Ardhiyan (2013) dalam judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Permulaan dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia dengan Permainan Puzzle pada Siswa Kelas 2 SDN Sudimoroharjo 5 

Nganjuk” yang meneliti tentang menulis permulaan pada tingkat kelas 2 SD 

dengan mendeskripsikan benda disekitar siswa. Tujuan pembelajaran agar 
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tercapai, penelitian ini menggunakan media pembelajaran berupa Puzzle. Peneliti 

dalam pelaksanaan tindakan adalah sebagai pelaksana tindakan. Subyek penelitian 

tindakan siswa kelas 2 SDN Sudimoroharjo 5 yang berjumlah 24 siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam menulis 

permulaan. Pada siklus 1 sebanyak 14 siswa atau 63,64% siswa yang mencapai 

tingkat ketuntasan. Sedangkan pada siklus 2 sebanyak 18 siswa mencapai 

ketuntasan dengan prosentase 81,82%.  

Pernah dilakukan penelitian lainnya oleh Karunia (2014) dengan judul 

“Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Materi Bilangan Romawi melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Berbantuan Media 

Kabirow Kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo ” yang meneliti tentang 

bilangan romawi dengan model pembelajaran Student Teams Achievement 

Division (STAD). Subyek penelitian tindakan siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 

yang berjumlah 25 siswa. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil 

evaluasi pada siklus 1 menunjukkan 60% dan siklus 2 menunjukkan 80%.   

Ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan terhadap 

peneltian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian tersebut 

adalah menggunakan model Student Teams Achievement Division (STAD) dan 

dengan materi menulis permulaan. Perbedaan penelitian tersebut adalah terletak 

pada kelas, tempat, dan waktu. Oleh karena itu peneliti menggunakan model 

Student Teams Achievement Division (STAD). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu sutau tindakan guru untuk 

mencari dan menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat memotivasi dan 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam 
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hal itu, penulis tertarik memilih judul penelitian “Peningkatan Kemampuan 

Menulis Deskripsi Binatang pada Siswa Kelas II SDN Mejoyo Kabupaten 

Mojokerto dengan Model Student Teams Achievement Division (STAD)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah penerepan model Student Teams Achievement Division 

(STAD) dalam meningkatkan menulis deskripsi binatang pada siswa kelas II 

SDN Mejoyo Kabupaten Mojokerto? 

2) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar menulis deskripsi binatang setelah 

diterapkan Student Teams Achievement Division (STAD) pada siswa kelas II 

SDN Mejoyo Kabupaten Mojokerto? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

yaitu sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan penerapan  model Student Teams Achievement Division 

(STAD) dalam meningkatkan menulis deskripsi binatang pada siswa kelas II 

SDN Mejoyo Kabupaten Mojokerto. 

2) Mendeskripsikan hasil belajar menulis deskripsi binatang setelah diterapkan 

model Student Teams Achievement Division (STAD) pada siswa kelas II SDN 

Mejoyo Kabupaten Mojokerto.  
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1.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) ada peningkatan hasil 

belajar dalam menulis deskripsi binatang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

kelas II SDN Mejoyo Kabupaten Mojokerto.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi peneliti 

a. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan dalam mempersiapkan diri 

sebagai calon tenaga pendidik yang profesional yang mampu menambah 

pengetahuan dan wawasan. 

2) Bagi Guru 

a. Dapat memotivasi guru agar lebih kreatif dalam menangani permasalahan 

saat proses belajar mengajar di kelas.  

b. Menambah wawasan guru dalam penggunaan model Student Teams 

Achievement Division (STAD) di kelas yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran selanjutnya. 

3) Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mendeskripsikan binatang 

pada pembelajaran bahasa Indonesia. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih baik khususnya pelajaran 

bahasa Indonesia. 

c. Mengurangi kesukaran siswa dalam mendeskripsikan binatang pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 
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1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tindakan kelas ini adalah:  

a. Siswa kelas II SDN Mejoyo Desa Mejoyo Kabupaten Mojokerto dengan 

jumlah 17 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. 

b. Waktu pelaksanaan penelitian pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016. 

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, maka peneliti 

membatasi kegiatan penelitian pada: 

a. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis deskripsi 

binatang. 

b. Menggunakan model Student Teams Achievement Division (STAD) 

c. Kemampuan yang diukur untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu 

dalam menulis deskripsi binatang adalah dengan memperhatikan ketepatan 

dan kelengkapan isi deskripsi, penggunaan kata serta ejaan dan tanda baca.  

d. Kompeteni dan indikator Bahasa Indonesia 

Menulis:  

8. Menulis permulaan dengan mendeskripsikan  benda di sekitar dan 

menyalin puisi anak. 

Kompetensi dasar:  

8.1 Mendeskripsikan  tumbuhan atau binatang di sekitar secara sederhana 

dengan  bahasa tulis. 

Indikator: 



 

11 

 
 

8.1.1 Siswa dapat menyebutkan nama dan ciri-ciri khusus binatang tertentu 

seperti nama hewan, warna kulit, jumlah kaki, makanan dengan tepat. 

8.1.2 Siswa dapat menuliskan nama dan ciri-ciri khusus binatang tertentu 

seperti nama binatang, warna kulit, jumlah kaki, makanan dengan 

menggunakan  kata, ejaan dan tanda baca yang tepat secara teliti. 

8.1.3 Siswa dapat mendeskripsikan binatang tertentu secara tertulis dengan 

tepat dan lengkap pada isi deskripsi dengan teliti. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, peneliti perlu 

mendefinisikan beberapa istilah. Diantaranya yaitu: 

1) Cooperative Learning adalah bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar 

dan bekerja kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya terdiri dari 4 

samapi dengan 6 orang dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.  

2) Student Teams Achievement Division (STAD) merupakan salah satu tipe 

pembelajaran  kooperatif dengan menekankan dan membiasakan siwa untuk 

bekerja secara kelompok dengan anggota 4-5 orang dan melatih interaksi 

dengan siswa yang memliki latar belakang yang berbeda, kemamapuan 

akademik yang berbeda serta melatih siswa untuk dapat menerima 

ketidaksamaan ide dari siswa lain.  

3) Menulis deskripsi merupakan suatu kegiatan manusia dalam upaya 

menggambarkan suatu benda, tempat, suasana atau keadaan sehingga dapat 

membuat para pembacanya melihat objeknya dengan kata-kata dalam bentuk 

tulisan. 
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4) Hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang telah dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti program belajar mengajar berupa nilai yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditentukan. 

5) Siswa atau peserta didik adalah pribadi yang mempunyai potensi dan 

mengalami proses berkembang.  


