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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang merupakan bagian 

dari kebudayaan nasional Indonesia, yang tetap dipergunakan dalam masyarakat 

Jawa. Bahasa Jawa dalam pembelajaran di SD dimasukkan ke dalam muatan lokal 

(mulok). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 menetapkan 

mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah/madrasah. 

Menurut Arifik (2013: 29) “mata pelajaran bahasa Jawa adalah program 

pembelajaran bahasa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

bahasa Jawa serta sikap positif terhadap bahasa jawa itu sendiri”.  

Salah satu tujuan pembelajaran bahasa Jawa di lingkup Sekolah Dasar 

yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur tahun 2005 (dalam 

Arafik 2013: 33) yaitu siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Jawa 

yang baik dan benar untuk meningkatkan kemampuan intelektual (berfikir kreatif, 

menggunakan akal sehat, menerapkan kemampuan yang berguna, menggeluti 

konsep abstrak, dan memecahkan masalah), kematangan emosional dan sosial dan 

meningkatkan keterampilan. Kurikulum muatan lokal mata pelajaran bahasa Jawa 

mencakup komponen kemampuan berbahasa, kemampuan bersastra, kemampuan 

berbudaya yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.  

Proses belajar merupakan upaya perubahan tingkah laku seseorang kearah 

yang lebih baik. Suprihatiningrum (2013: 14) menjelaskan bahwa “belajar pada 

dasarnya adalah proses perubahan tingkah laku berikut adanya pengalaman. 

Pembentukan tingkah laku ini meliputi perubahan ketrampilan, kebiasaan, sikap, 
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pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi. Oleh sebab itu, belajar adalah sebuah 

proses yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pencapaian tujuan belajar 

tak lepas dari kondisi atau keadaan pembelajaran itu sendiri. Kondisi suatu 

pembelajaran yang kondusif sangat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar 

yang lebih baik.  

Kegiatan pembelajaran tidak hanya kondisi suatu pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa, tetapi peran guru juga sangat penting dalam 

menentukan hasil belajar siswa. Seorang guru harus bisa merangsang siswa untuk 

belajar. Situasi ini tidak harus dilakukan dengan transformasi pengetahuan 

dariguru kepada siswa saja, tetapi dapat dengan cara lain. Seorang guru harus bisa 

memposisikan siswa sebagai pusat perhatian utama agar suasana belajar menjadi 

lebih aktif. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang baik dan mampu memotivasi siswa untuk bisa menjadi kegiatan 

belajar menjadi menyenangkan, terlebih lagi untuk menjadikan belajar adalah 

sebagai kebutuhan yang harus di penuhi seorang siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada saat magang III selama satu bulan 

pada bulan Oktober - November dan didukung wawancara dengan guru kelas 5 

SDN Jatimulyo 1 Kota Malang pada tanggal 6 Februari 2017 ditemukan 

permasalahan – permasalahan pada saat proses pembelajaran Bahasa Jawa yaitu 

lingkungan kelas yang kurang kondusif, keaktifan belajar siswa yang kurang 

optimal dan metode pembelajaran yang digunakan  yaitu ceramah (konvensional), 

belum terlihat adanya keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga 

mengakibatkan siswa bosan dan kurang memperhatikan materi yang disampaikan 

oleh guru.  
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Keadaan tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 5 SDN 

Jatimulyo 1 Kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang diberikan 

kepada siswa untuk menguji  kompetensi yang dimilikinya. Berdasarkan data 

semester I tahun pelajaran 2016/2017 nilai  bahasa Jawa kelas 5  SDN Jatimulyo 1 

Kota Malang masih dibawah KKM (dalam penulisan selanjutnya akan disingkat 

KKM) yaitu 65. Jumlah siswa kelas 5 sebanyak 10 siswa, terdapat  5 siswa atau 

50% memperoleh nilai lebih atau sama dengan nilai KKM, 5 siswa atau 50% 

belum mencapai KKM.  

Berdasarkan permasalahan yang muncul di atas, maka perlu adanya model 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dan menuntut siswa aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, kegiatan pembelajaran sebaiknya diarahkan pada 

keterampilan yang menuntut siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan 

menggunakan pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya secara optimal. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu membentuk pengetahuan-pengetahuan 

dengan baik dan memproses informasi-informasi yang ia dapatkan menjadi 

pengetahuan yang akan ia miliki.  Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam pemecahan masalah diatas yaitu dengan 

penerapan model Think Pair Share (dalam penulisan selanjutnya akan disingkat 

TPS). 

“Model pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar 

yang telah disusun (dalam metode) berdasarkan pendekatan yang dianut” menurut 

Majid (2013: 231). TPS merupakan model pembelajaran yang memperkenalkan 

gagasan tentang waktu „tunggu atau berfikir‟ (wait or think time) pada elemen 

interaksi pembelajaran kooperatif yang menjadi salah satu faktor ampuh dalam 
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meningkatkan respon siswa terhadap pertanyaan (Huda, 2013:206). Langkah-

langkah model pembelajaran TPS menurut Soetjipto (2010:75) adalah Think 

(pikirkan) guru mendorong siswa berpikir dengan pertanyaan atau observasi, 

selanjutnya Pair (pasangkan) siswa berpasangan dan membicarakan tentang 

jawaban mereka masing-masing, dan yang terakhir Share (berbagi) setelah siswa 

berbicara dengan pasangan, guru kemudian meminta pasangan untuk berbagi 

pemikiran mereka dengan seluruh anggota kelas.  

Pada langkah pertama model TPS adalah Think atau pikirkan. Siswa diajak 

berfikir untuk memecahkan permasalahan yang ada. Pada tahap ini dapat 

diterapkan strategi untuk memecahkan permasalahan guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Salah satu strategi yang tepat dalam mencapai 

tujuan tersebut yaitu dengan menggunakan strategi Direct Reading Thinking 

Activity (dalam penulisan selanjutnya akan disingkat DRTA). 

Strategi pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan.  Stauffer, dalam Rahim (2008: 47) strategi DRTA merupakan 

strategi pembelajaran dimana guru memberikan motivasi terhadap usaha dan 

konsentrasi siswa dengan cara melibatkan siswa secara intelektual serta 

mendorong siswa merumuskan pertanyaan dan hipotesis, memproses informasi, 

dan mengevaluasi solusi sementara. Tujuan strategi ini adalah untuk melatih siswa 

dalam menggunakan konsentrasi dan kemampuan berpikir guna memahami isi 

bacaan. Langkah – langkah strategi DRTA menurut Rahim (2009: 48-51) adalah 

membuat prediksi berdasarkan petunjuk judul, membuat prediksi dari petunjuk 

gambar, membaca bahan bacaan, menilai ketepatan prediksi dan menyesuaikan 
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prediksi, guru mengulang kembali prosedur 1 sampai 4 hingga semua bagian 

pelajaran diatas telah tercakup.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Toto Djetul (2014) 

Peningkatan Hasil Belajar Pkn melalui Model TPS pada Siswa Kelas 5 SDN 

Pakunden 02 Kota Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran TPS pada pembelajaran PKn di kelas V sudah sangat baik hal 

ini didukung dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada kegiatan TPS. Hasil 

belajar siswa meliputi aspek aktivitas belajar siswa dan nilai akhir siswa. 

Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran TPS dan nilai akhir yang berasal dari gabungan nilai individu dan 

kelompok. Hasil belajar dimulai dari pratindakan sampai dengan tindakan 

penelitian pada siklus I dan siklus II.  

Berdasarkan uraian di atas dan pengamatan yang dilakukan, maka perlu 

adanya suatu penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada 

mata pelajaran bahasa Jawa. Dan itulah yang menjadikan latar belakang penulis 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Peningkatan Hasil Belajar 

Bahasa Jawa Melalui Model TPS dan Strategi DRTA Kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 

Kota Malang.   

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini difokuskan 

pada permasalahan pokok sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan model TPS dan strategi DRTA dalam meningkatkan 

hasil belajar bahasa Jawa kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Kota Malang?  
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar bahasa Jawa menggunakan Model TPS 

dan strategi DRTA kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menjelaskan pelaksanaan model TPS dan strategi DRTA dalam meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Jawa kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Kota Malang.  

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar Bahasa Jawa menggunakan Model TPS 

dan strategi DRTA kelas 5 di SDN Jatimulyo 1 Kota Malang.  

 

D. Hipotesis Tindakan 

Jika digunakan model pembelajaran TPS dan strategi DRTA maka hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 5 SDN Jatimulyo 1 Kota 

Malang akan meningkat. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat teoretik 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan model 

pembelajaran TPS dan strategi DRTA dalam proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa Jawa pada tingkat sekolah dasar. 
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2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa, proses pembelajaran ini diharapkan dapat menigkatkan 

hasil belajar pembelajaran Bahasa Jawa melalui penerapan model pembelajaran 

TPS dan strategi DRTA 

b. Manfaat bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Jawa dan untuk 

meningkatkan hasil belajar di kelas. 

c. Manfaat bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan 

masukan dalam penggunaan model pembelajaran TPS dan strategi DRTA yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, khususnya 

pembelajaran Bahasa Jawa.  

d. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penerapan 

model pembelajaran TPS dan strategi DRTA sehingga mampu meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Jawa. Selain itu sebagai pengalaman menulis karya ilmiah 

dan melaksanakan penelitian dalam Pendidikan Guru Sekolah Dasar sehingga 

dapat menambah cakrawala pengetahuan peneliti. 

 

F. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu:   

1. Penelitian ini dilakukan di SDN Jatimulyo 01 Kota Malang semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Banyaknya siswa yang digunakan sebagai subyek penelitian adalah 10 siswa 

kelas 5 semester genap tahun ajaran 2016/2017.  
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3. Tindakan dalam penelitian ini berupa model pembelajaran TPS dan strategi 

DRTA  

4. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran bahasa Jawa materi teks deskripsi. 

 

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai 

oleh siswa setelah mengikuti proses belajar dengan model pembelajaran TPS dan 

strategi DRTA yang ditunjukan dengan test belajar. Nantinya hasil dari test siklus 

I dibandingkan dengan test siklus II.  

2. Model pembelajaran TPS 

Pembelajaran model TPS yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

pembelajaran dimana guru memberikan sebuah permasalah kepada siswa (tahap 

Think), lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang 

siswa, siswa berdiskusi tentang permasalahan yang diberikan (tahap Pair), 

kemudian siswa menyampaikan hasil diskusi setelah berpasangan di depan kelas 

(tahap Share), hingga semua kelompok menyampaikan hasil diskusinya.  

3. Strategi pembelajaran DRTA 

Strategi pembelajaran DRTA yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

pembelajaran dimana siswa diberikan sebuah judul teks deskripsi, siswa 

memprediksi isi paragraf menurut judul yang diberikan, selanjutnya guru 

memajang sebuah gambar yang berkaitan dengan teks yang akan dibaca siswa, 

guru meminta siswa memprediksi apa kira-kira isi dari teks bacaan yang akan 
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dibaca nanti, selanjutnya siswa disuruh membaca bahan bacaan atau teks, 

selanjutnya guru menilai hasil prediksi yang dilakukan oleh siswa dengan cara 

mengajukan pertanyaan mengenai siapa yang prediksinya sama dengan isi teks 

bacaan, dan yang terakhir siswa diminta untuk membuat ringkasan sesuai dengan 

versinya masing-masing.   

4. Teks Deskripsi 

Teks deskripsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi teks 

deskripsi yang membahas tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi 

mengidentifikasi teks deskripsi dan membedakan teks deskripsi dengan teks 

lainnya.   

 


