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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa memiliki peran penting untuk perkembangan intelektual siswa, karena 

bahasa merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, dan 

budaya orang lain. Selain itu, pembelajaran bahasa juga membantu siswa untuk 

mengemukakan gagasan dan perasaan. 

Mengingat pentingnya Bahasa Indonesia, sehingga Bahasa lndonesia 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan, 

mulai dari pendidikan dasar sampai pertuguruan tinggi di Indonesia.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar menyatakan bahwa 

kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri 

(Permendiknas, 2006: hlm. 9).  

Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam standar isi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan Tahun 2006 menurut Permendiknas (dalam Sadono, 2015, 

hlm. 1) adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan; menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa Negara; 

memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan; menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus 

budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

Tarigan (2008, hlm. 1) dalam bukunya mengemukakan “Keterampilan 

berbahasa dalam kurikulum sekolah mencakup empat aspek, yaitu keterampilan 

menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan 
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membaca (reading skills), dan keterampilan menulis (writing skills)”. Menulis 

merupakan salah satu diantara empat segi keterampilan berbahasa yang diajarkan
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dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang harus dimiliki atau dikuasai seseorang. 

Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam kehidupan. Dengan menulis 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Resmini, dkk (2009, hlm. 113) dalam bukunya.mengungkapkan “Sebagai 

kemampuan berbahasa, keterampilan menulis memang dapat dikuasai oleh siapa saja 

yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Tetapi keterampialan menulis 

tidak dapat diperoleh secara alamiah. Kemampuan menulis harus dipelajari dan 

dilatih secara sungguh-sunggguh”.  

Apabila siswa kurang mampu menguasai keempat keterampilan tersebut 

termasuk keterampilan menulis, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam 

menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sehingga pembelajaran di 

sekolah dasar mempunyai peran penting karena pendidikan dasar merupakan pondasi 

dari pendidikan selanjutnya.  

Menulis merupakan rangkaian seseorang untuk mengungkapkan buah pikiran 

melalui bahasa tulis untuk dibaca dan dimengerti orang lain. Begitu pula dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran menulis pantun, yang artinya mengungkapkan buah 

pikiran untuk dibaca orang lain. 

Dalam jenjang pendidikan, pantun diajarkan di kelas IV. Menulis pantun 

termasuk kedalam menulis lanjutan dan menulis kreatif. Pantun dibuat dengan proses 

kreatif penulis dalam merangkai kata dengan mengacu pada aturan tertentu. 

Keterampilan menulis pantun tidak secara otomatis dapat dikuasai oleh siswa, 

melainkan harus melalui latihan dan praktek. Pantun dilingkungan masyarakat sudah 

tidak asing lagi karena pada saat ini banyak acara televisi yang menarik perhatian 

penonton dengan membacakan pantun. 

Namun pada kenyataannya hasil dari prasiklus Bahasa Indonesia di kelas IV 

SDN Chm menunjukan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menulis pantun. Hal tersebut terlihat dari hasil pantun siswa banyak yang tidak sesuai 

dengan ciri-ciri pantun yang seharusnya, siswa tidak menjawab pertanyaan guru 
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mengenai ciri-ciri pantun, siswa tidak percaya diri pada saat membacakan pantun di 

depan kelas, dan siswa tidak percaya diri pada saat mengerjakan LKS. Sehingga dari 

prasiklus tersebut didapatkan data bahwa dari 22 siswa kelas IV-A terdapat 19 siswa 

yang dibawah KKM (<60) dan 3 siswa diatas KKM (>60) dengan rata-rata yang 

diperoleh 48 dan ketuntasan belajar sebesar 13,6%. Data tersebut membuktikan 

bahwa sebagian besar siswa kelas IV-A masih belum bisa menulis pantun. Kondisi 

tersebut apabila dibiarkan akan berpengaruh pada keterampilan menulis pantun siswa 

yang tidak bisa siswa kuasai dan itu artinya akan ada satu materi yang menjadi 

penghambat siswa mendapatkan nilai KKM. 

Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan. sejatinya bahwa 

pembelajaran di kelas IV-A harus diperbaiki oleh guru, agar siswa mampu menulis 

pantun sesuai prasyarat menulis pantun. Berikut ini ada beberapa model pembelajaran 

yang dapat diterapkan pada kelas IV-A, yaitu kontekstual, kooperatif tipe kancing 

gemerincing, kooperatif tipe make a match,  dan kooperatif tipe think pair share.  

Pendekatan kontekstual dipengaruhi oleh filsafat kontruktivisme yang 

berpandangan bahwa hakikat pengetahuan mempengaruhi konsep tentang 

proses belajar, karena belajar bukanlah sekedar menghapal akan tetapi 

mengkontruksi pengetahuan melalui pengalaman. Kelebihan kontritivisme 

adalah siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, 

memahami suatu materi, dan dapat memecahkan masalah. Sedangkan 

kelemahannya adalah dalam pemilihan materi dikelas disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa sedangkan kebutuhan siswa dikelas tersebut berbeda-beda 

sehingga guru akan sulit dalam menentukan materi (Pebriana, dkk, 2014, hlm. 

70).  

  

Kooperatif tipe kancing gemerincing, dimana kooperatif merupakan salah satu 

pembelajaran yang dikembangkan dari teori kontruktivisme, Pembelajaran 

kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok atau gotong 

royong. Sedangkan Dalam kegiatan Kancing Gemerincing, masing-masing 

anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi 

mereka dan mendengarkan pandangan atau pemikiran dari anggota lain. 

Keunggulan lain dari model ini adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Dalam banyak kelompok, 

sering ada anggota yang terlalu dominan dan banyak bicara. Sedangkan 
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kerurangan dari kancing gemerincing adalah membatasi keaktifan siswa 

(Pangestu, 2010, hlm. 28).  

 

Kooperatif tipe make a match, ciri utama model make a match adalah siswa 

diminta mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau pertanyaan 

materi tertentu dalam pembelajaran. Salah satu keunggulan teknik ini adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan. Kekurangannya adalah akan sangat 

membutuhkan waktu lebih dan kelas gaduh karena setiap kelompok akan 

berjalan saling berhadapan (Huda, 2014, hlm. 251). 

Kooperatif tipe think pair share (TPS) atau berpikir berpasangan berbagi 

adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Adapun langkah-langkah model 

pembelajaran ini adalah berpikir (thinking),  Berpasangan (Pairing), dan 

Berbagi (sharing). Adapun kelebihan cocok untuk tugas sederhana; lebih 

mengoptimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kelemahannya adalah 

banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor (Sari, I. N., dkk. 2013. 

Hlm. 2) 

Bertolak dari penjelasan di atas, maka penulis mengambil penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share untuk mengatasi masalah yang terdapat 

di kelas IV-A, Masalah yang ditemukan di kelas akan dapat diperbaiki dengan 

menerapkan kooperatif yaitu bekerja dengan berkelompok dan tampil di depan 

dengan berpasangan dan berbagi pada tahap pair dan share. Kemudian siswa dapat 

aktif di kelas karena model pembelajaran ini mengharuskan siswa berpasangan untuk 

memeriksa tugasnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian tindakan 

kelas untuk siswa kelas IV SDN Chm dengan judul penelitian, “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Pantun Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

tentang materi pantun. 

 

  



6 
 

 
Euis Kartika, 2016 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS PANTUN SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah umum penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share untuk meningkatkan keterampilan menulis pantun 

siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Chm?”. Kemudian untuk menjawab masalah 

tersebut, di buat beberapa pertanyaan penelitian yang mengarahkan jawaban pada 

permasalahan utama penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut di uraikan  sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakan perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pantun siswa kelas IV SDN Chm? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share untuk meningkatkan 

keterampilan menulis pantun di kelas IV SDN Chm? 

3. Bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis pantun siswa kelas IV SDN 

Chm setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair share untuk meningkatkan keterampilan 

menulis pantun siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Chm. Adapun tujuan khusus 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share dapat meningkatkan keterampilan menulis 

pantun siswa kelas IV SDN Chm. 

2. Pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun di kelas IV SDN 

Chm. 
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3. Peningkatan keterampilan menulis pantun siswa kelas IV SDN Chm setelah 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. 

1. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru (peneliti) 

1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat 

mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah dipelajari 

selama perkuliahan. 

2) Laporan tertulis kegiatan penelitian bisa dijadikan bukti fisik guru 

telah membuat karya ilmiah yang nantinya dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan seperti, mengikuti lomba guru berprestasi, 

kenaikan pangkat, dsb. 

3) Dengan penelitian ini, dapat memperbaiki kualitas proses maupun 

hasil pembelajaran. Lazimnya, proses yang berkualitas akan 

mengantarkan guru pada hasil yang berkualitas pula. 

b. Manfaat bagi guru (pamong) 

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bahwa model 

pembelajaran yang digunakan peneliti berhasil digunakan pada kelas IV 

dan mata pelajaran tertentu. 

2.  Manfaat bagi siswa 

Siswa dapat pengalaman belajar baru dengan model pembelajaran 

yang  bervariatif dan diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas 

belajar dan hasil belajarnya khususnya dalam memahami cara menulis untuk 

mendapat informasi dan pengetahuan. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Penelitian ini dapat turut menyumbang dalam rangka peningkatan 

kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di sekolah dasar Cihampelas. 



8 
 

 
Euis Kartika, 2016 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS PANTUN SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 


