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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam Bab ini, peneliti akan memaparkan latar belakang yang menjadi 

masalah utama dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang, peneliti 

kemudian merumusan masalah penelitian, menetapkan tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta memaparkan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya berita bohong atau berita hoax di jejaring sosial membuat 

banyak orang dari berbagai profesi, usia, ataupun latar belakang pendidikan ikut 

menyebarkan atau percaya dengan berita hoax. Penyebab utama fenomena berita 

hoax karena orang malas membaca cermat terlebih dahulu dan bersikap kritis 

terhadap isi berita yang disebarkan. Berita hoax yang terus berseliweran di dunia 

maya dapat mengakibatkan orang mudah terpancing emosi, berselisih paham, 

hingga mengutarakan kebencian. Sementara itu, data dari PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) tahun 2011, menunjukkan kemampuan 

membaca siswa Indonesia sangat rendah, yaitu menempati posisi ke-45 dari 49 

negara yang diteliti, dengan skor 405, di atas Qatar (353), Maroko (323), dan 

Afrika Selatan 302). Fenomena berita hoax di jejaring sosial dan rendahnya 

kemampuan membaca anak menjadi ancaman khusus bagi anak-anak mengingat 

anak-anak sekarang juga tak lepas dari membaca apa yang ada di jejaring sosial.  

Rendahnya kemampuan membaca siswa Indonesia menimbulkan 

pertanyaan besar terkait proses belajar Bahasa Indonesia di kelas. Menurut 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, jam pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk kelas lima SD adalah 5 jam pelajaran dalam seminggu, 

dengan durasi setiap jam pelajaran 35 menit. Selain itu, pelajaran Bahasa 

Indonesia sudah dimulai sejak kelas satu. Artinya, ada alokasi waktu yang cukup 

untuk melatih siswa belajar membaca dan siswa seharusnya sudah terlatih untuk 

membaca sejak kelas satu. Namun kenyataannya, kemampuan siswa dalam 

memahami bacaan masih terbilang rendah. Maka dari itu, hal ini mengindikasikan 

belum berhasilnya guru dalam mengajar siswa membaca. 

Kebiasaan membaca yang salah yang paling umum ditemui adalah siswa 

hanya mampu sebatas membaca dalam arti melambangkan tulisan, siswa hanya 

mampu menjawab pertanyaan isi bacaan jika sambil melihat bacaan, dan siswa 

tidak dapat menyusun atau menceritakan kembali isi bacaan. Kebiasaan membaca 

yang salah inilah yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca siswa 

Indonesia. Maka dari itu, keberhasilan proses belajar membaca siswa sangat 

ditentukan oleh keterampilan guru dalam memilih dan menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat dan sesuai untuk peserta didik. Ini merupakan tantangan 

bagi guru untuk menerapkan metode mengajar yang sesuai agar mampu 

membekali siswa dengan kemampuan menelaah suatu bacaan secara cermat dan 

kritis.  

Kemampuan membaca itu sendiri tidak hanya berkaitan erat dengan 

pelajaran Bahasa Indonesia, melainkan memberi dampak terhadap pemahaman 

siswa dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh, rendahnya kemampuan siswa 

memahami bacaan mempengaruhi kemampuan siswa menyelesaikan masalah soal 

cerita dalam pelajaran matematika (Laily 2014, 59). Dengan demikian, 
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kemampuan membaca merupakan fondasi awal yang sangat vital dan mutlak 

dimiliki siswa karena turut menjadi penentu keberhasilan akademik siswa dalam 

disiplin ilmu lainnya. Kegiatan membaca sendiri merupakan aktivitas pencarian 

informasi melalui lambang-lambang tertulis. Somadayo (2011, 45) menyatakan 

bahwa membaca merupakan aktivitas interaktif untuk mengambil serta memahami 

makna yang terkandung dalam tulisan. Burns, Roe dan Ross (1996, 8) dalam 

menyatakan bahwa ada sembilan aspek dalam membaca, yaitu: (1) kemampuan 

sensori penglihatan dan pendengaran, (2) persepsi, (3) urutan, (4) pengalaman dan 

pengetahuan yang sudah dimiliki, (5) berpikir, (6) belajar, (7) asosiasi, (8) afektif 

sikap dan minat membaca, serta (9) konstruktif. Kesembilan aspek ini saling 

berkaitan dalam membantu penyerap menyerap informasi suatu bacaan. 

Menurut, Aebersold & Field (1997, 15), membaca terjadi saat adanya 

proses interaksi antara teks bacaan dan pembaca, dengan tujuan agar pembaca 

memperoleh makna atau pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

bahasa tulis. McWhorter (2004, 2) menyatakan bahwa membaca merupakan 

proses berpikir aktif meliputi mengidentifikasi ide pokok, membandingkan, 

mengevaluasi, dan memaknai. Sedangkan, menurut Nunan (2003, 68) membaca 

adalah proses aktif pikiran pembaca dalam menggabungkan informasi yang 

didapat dari suatu bacaan dengan latar belakang pengetahuan yang sudah dimiliki 

si pembaca dalam rangka untuk membangun sebuah makna atau pemahaman. 

Dengan kata lain, membaca merupakan suatu proses berpikir untuk mendapatkan 

makna dari suatu sumber bacaan dengan menghubungkan informasi yang didapat 

dari sumber bacaan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki pembaca 
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sebelumnya, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman bacaan tersebut 

sebagaimana yang menjadi tujuan dari penulis.   

Namun kenyataannya, kemampuan memahami bacaan setiap siswa di 

kelas berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal dapat berupa intelegensi (IQ), bakat, minat, sikap, motivasi, tujuan 

membaca, dan sebagainya. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sarana 

membaca, teks bacaan, tradisi atau kebiasaan membaca, latar belakang sosial dan 

ekonomi, serta faktor lingkungan (Hidayah, Suwandi, dan Hastuti 2014, 2). 

Kemampuan memahami bacaan merupakan suatu hasil proses belajar dan 

mengajar yang dilakukan dengan tekun dan terlatih. Mengingat vitalnya 

kemampuan membaca dan kompleksnya mengajar siswa memahami bacaan, 

sudah seharusnya guru menerapkan metode khusus dalam mengatasi masalah 

tersebut. 

Kegiatan membaca dapat dikatakan kegiatan yang mudah, mengingat 

kegiatan ini sudah diperkenalkan sejak usia dini, sehingga siswa tingkat sekolah 

dasar kelas lima pastilah sudah mampu membaca dengan lancar. Namun 

demikian, pada kenyataannya tak jarang siswa mengeluh kesulitan saat 

mengemukakan kembali isi suatu bacaan ataupun menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari suatu teks bacaan. Hal ini menandakan kegiatan membaca tidak 

semudah itu karena dalam membaca, siswa perlu memahami makna dan informasi 

yang didapat dari bacaan, sehingga dibutuhkan suatu proses berpikir secara 

komprehensif terhadap isi bacaan tersebut.  

Kesulitan ini juga dialami oleh peneliti, khususnya pada pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas V Sekolah Tri Ratna Jakarta. Siswa kurang cermat untuk 
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mengidentifikasi informasi-informasi penting dalam bacaan seperti gagasan utama 

paragraf dan ide pokok bacaan, sehingga siswa kurang mampu menceritakan 

kembali isi bacaan. Dengan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami 

bacaan secara cermat dan kritis, maka hasil belajarpun menjadi kurang 

memuaskan. Sementara itu, dalam kurikulum KTSP 2006 pada aspek 

keterampilan membaca dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD terdapat 

satu kompetensi dasar dengan beberapa indikator sebagai berikut. Kompetensi 

dasar: menemukan gagasan utama suatu teks yang dibaca dengan kecepatan 75 

kata/menit. Indikator: a) siswa dapat membaca teks bacaan dengan kecepatan 75 

kata/menit, b) siswa dapat mencatat hal-hal penting dari bacaan yang dibaca, c) 

siswa dapat mengajukan dan menjawab pertanyaan berdasarkan informasi bacaan 

yang dibaca, dan d) siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan yang dibaca. 

Dengan demikian, sesuai dengan Taksonomi Bloom, tiga tingkatan yang harus 

dikuasai siswa dalam membaca pemahaman yaitu mengidentifikasi informasi 

penting dan gagasan utama (C1), memahami makna bacaan (C2), dan 

mengemukakan kembali isi bacaan (C3).  

Idealnya, pembelajaran bersifat student-centered di mana siswa yang 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menunjukkan 

antusiasnya dalam pembelajaran di kelas. Namun, kondisi di kelas tempat peneliti 

mengajar berbeda. Siswa cenderung pasif dan tidak antusias dalam pelajaran 

Bahasa Indonesia. Hal ini membuat guru merefleksi diri dan mendorong guru 

untuk mencari alternatif solusi. Untuk mencari solusi yang tepat, guru sebagai 

peneliti, mencari terlebih dahulu penyebab kurangnya antusiasme siswa dalam 

pelajaran Bahasa Indonesia. 
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Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan siswa, kegiatan pelajaran 

Bahasa Indonesia yang selama ini dilakukan di kelas meliputi rangkaian kegiatan 

berikut.  

(1) Guru menyuruh siswa membaca teks yang ada di buku paket baik 

membaca sendiri dalam hati, ataupun secara bergantian, tanpa ada penjelasan 

sebelumnya.  

(2) Guru hanya menugasi siswa untuk mengerjakan soal-soal yang 

berkaitan dengan teks bacaan tersebut secara individual.  

(3) Siswa mengumpulkan hasil pekerjaan sesuai dengan tenggat waktu 

yang ditentukan.  

(4) Guru menilai hasil pekerjaan siswa tanpa ada balikan secara personal 

oleh guru kepada siswa.  

Balikan yang didapat oleh siswa hanya nilai dari pekerjaan tugas. Jika ada 

jawaban yang salah, siswa diminta untuk membaca ulang bacaan dan kembali 

menjawab tanpa bimbingan yang memadai dari guru. Selain itu, soal-soal bacaan 

yang terkait dengan wacana umumnya masih pertanyaan literal, dan siswa 

menjawab pertanyaan dengan posisi bacaan masih terbuka. Dengan demikian, 

siswa hanya mencari jawaban di buku teks dan tidak ditantang untuk dapat 

mengemukakan kembali isi bacaan. Dari hasil observasi peneliti, ada beberapa 

siswa yang tidak membaca terlebih dahulu, melainkan siswa langsung menjawab 

soal dengan mencari informasi pada bacaan. Dari rangkaian kegiatan tersebut 

terlihat jelas bahwa guru masih menerapkan pendekatan konvensional yang 

berpusat pada guru (teacher-centered). Pendekatan pembelajaran ini dirasakan 

belum mengarah pada upaya melayani kebutuhan perkembangan psikologis siswa 
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kelas V SD yang sedang berada pada tahap perkembangan kognitif operational 

concrete.  

Hal lainnya yang diamati peneliti yaitu, bahan bacaan siswa yang 

umumnya hanya berasal dari buku paket, mengindikasikan minimnya variasi 

sumber bacaan siswa yang sesuai dengan konteks kehidupan sosial mereka. Hal 

ini menunjukkan belum adanya upaya dari guru untuk menerapkan praktik 

pembelajaran di kelas yang lebih menarik dan inovatif, yang dapat memicu 

keterampilan berpikir siswa dan meningkatkan kemampuan membaca 

pemahaman. Selain itu, fasilitas perpustakaan sekolah, sebagai tempat untuk 

merangsang minat baca siswa, kurang dimanfaatkan dengan baik oleh guru. 

Fungsi perpustakaan sekolah selama ini kurang maksimal. Guru kurang 

melibatkan siswa untuk mencari bahan bacaan di perpustakaan dan tugas-tugas 

siswa umumnya hanya dari buku pelajaran. Akibatnya, motivasi siswa untuk 

membaca cukup rendah, serta siswa menjadi tidak terbiasa untuk mengasah 

keterampilan berpikir kritis mereka dalam menganalisis, memahami, dan 

memaknai berbagai bacaan dengan konteks yang bervariasi. Dengan rendahnya 

kemampuan siswa berpikir kritis dalam memahami isi bacaan, siswa akan merasa 

jenuh dan kehilangan motivasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hilangnya 

motivasi belajar siswa mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa membaca merupakan 

fondasi awal yang sangat vital dan mutlak dimiliki siswa karena mempengaruhi 

keberhasilan akademis siswa, khususnya di kelas lima. Hal ini terjadi karena 

untuk mematangkan kemampuan membaca pemahaman siswa dan 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian di kelas enam. Tantangan 
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membaca di kelas enam akan lebih beragam karena jenis bacaan yang lebih 

beragam. Jika kemampuan membaca siswa tidak dimatangkan di kelas lima, maka 

siswa akan menemui kesulitan di kelas enam. 

Sebagaimana telah dijelaskan, kemampuan membaca pemahaman sangat 

menekankan pada kegiatan siswa dalam memaknai isi bacaan. Penekanan makna 

dalam belajar dapat dicapai melalui contextual teaching and learning (CTL). 

Menurut Hudson dan Whisler (2013, 54), pembelajaran kontekstual adalah konsep 

belajar di mana guru menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari; dan mampu memotivasi siswa untuk mencari 

keterkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya pada kehiduapn sehari-hari 

mereka sebagai anggota masyarakat. Menurut Nurhadi dan Gerald (2003, 13), 

pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan 

dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapan ke dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Sementara itu, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari 

konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi 

sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai 

anggota masyarakat. 

Dengan demikian, pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses 

belajar yang membantu siswa memahami materi pelajaran yang sedang dipelajari 

dengan menghubungkan materi pelajaran dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari baik secara pribadi, sosial, maupun budaya. Dengan adanya kesesuaian 

materi pelajaran yang didapat dengan konteks kehidupan siswa, siswa akan 

memperoleh makna dari pelajaran. Konsep belajar kontekstual beranggapan 
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bahwa anak akan belajar lebih baik dan bermakna bagi dirinya jika anak 

mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui (Kunandar 

2007, 271). Adapun tujuh komponen utama dalam pembelajaran kontekstual 

menurut Muslich (2012, 44), yaitu: 1) konstruktivisme, 2) menemukan (inquiry), 

3) bertanya (questioning), 4) masyarakat belajar (learning community), 5) 

pemodelan (modelling), 6) refleksi (reflection), dan 7) penilaian yang sesuai 

(authentic assessment). Ketujuh komponen CTL menitikberatkan proses belajar 

siswa dalam memaknai pelajaran serta mengasah kemampuan berpikir anak, 

sehingga diharapkan CTL dapat membantu siswa lebih kritis dalam membaca 

pemahaman Bahasa Indonesia SD. 

Dengan demikian, merefleksi fenomena di atas, peneliti memutuskan 

untuk mengadakan tindakan perbaikan melalui penerapan pembelajaran 

kontekstual untuk meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, 

dan hasil belajar siswa kelas lima dalam pelajaran Bahasa Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana proses penerapan contextual teaching and learning (CTL) dalam 

tindakan perbaikan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, dan hasil belajar 

siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia? 

2) Bagaimana perkembangan motivasi belajar siswa selama pembelajaran di kelas 

dengan adanya penerapan CTL?  
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3) Bagaimana perkembangan keterampilan berpikir kritis selama pembelajaran di 

kelas dengan adanya penerapan CTL? 

4) Bagaimana perkembangan hasil belajar siswa dalam pelajaran Bahasa 

Indonesia dengan adanya penerapan CTL selama pembelajaran di kelas? 

5) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi peneliti selama proses penerapan 

CTL di kelas dan upaya apa saja yang dilakukan peneliti untuk mengatasi kendala 

tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan masalah penelitian seperti di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperbaiki strategi pembelajaran membaca teks pada pelajaran 

Bahasa Indonesia yang menjadi kerisauan guru. Untuk itu, penelitian ini 

berkeinginan untuk: (1) mendeskripsikan proses penerapan CTL dalam tindakan 

perbaikan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, dan hasil belajar Bahasa 

Indonesia siswa, (2) menganalisa perkembangan motivasi belajar siswa selama 

penerapan CTL, (3) menganalisa perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa 

selama penerapan CTL, (4) menganalisa perkembangan hasil belajar siswa selama 

implementasi CTL, dan (5) menemukan kendala-kendala apa saja yang timbul 

selama proses penerapan CTL, serta cara mengatasi kendala tersebut. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

 Penelitian mengenai penerapan CTL untuk meningkatkan motivasi belajar, 

keterampilan berpikir kritis, dan hasil belajar siswa, diharapkan dapat memberi 

manfaat, baik secara teoritis maupun manfaat praktis. 
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1.4.1 Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data empiris dalam 

penerapan pembelajaran CTL. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang memerlukan informasi 

tambahan di dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai 

penerapan pembelajaran CTL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, 

kemampuan pemahaman membaca, serta hasil belajar siswa dalam membaca teks 

bacaan. 

1.4.2 Manfaat praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bentuk refleksi cara 

mengajar bagi peneliti sebagai guru, agar dapat berkembang secara profesional, 

serta sebagai pengembangan pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi organisasi sekolah khususnya 

untuk kemajuan Sekolah Tri Ratna dalam memberikan pelayanan dan pendidikan 

yang berkualitas bagi setiap siswa dan orang tua siswa. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberi masukan bagi guru mengenai variasi model 

pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas, serta memberi acuan bagi 

guru yang ingin menggunakan pembelajaran CTL. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bagian yang terdiri dari: 

BAB I: PENDAHULUAN  

 Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V banyak menuntut siswa untuk 

mencermati teks bacaan serta memberikan tanggapan terhadap suatu peristiwa.  
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khususnya dalam memahami bacaan dan menulis tanggapan. Idealnya, siswa kelas 

V mampu memahami isi teks bacaan serta mencari informasi-informasi tersirat. 

Namun kenyataannya, masih banyak siswa yang kesulitan memahami teks bacaan. 

Kegiatan membaca yang selama ini dilakukan siswa hanya dievaluasi melalui 

menjawab soal-soal literal, tanpa benar-benar memahami makna bacaan. Hal ini 

membuat siswa menjadi tidak terbiasa untuk berpikir kritis dan menjadi tidak 

termotivasi mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, guru mengalami kesulitan dalam 

membimbing siswa untuk mencermati dan membiasakan berpikir kritis saat 

membaca. 

 Untuk mengatasi masalah ini, guru menerapkan metode contextual 

teaching and learning (CTL) dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Metode CTL 

fokus pada keterkaitan antara materi akademik yang diperoleh siswa di kelas 

dengan konteks kehidupan serta pengalaman siswa dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. Dengan adanya keterkaitan ini, siswa lebih termotivasi dalam belajar 

sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Metode CTL 

didasari oleh pembelajaran yang berpusat pada murid, adanya komunitas belajar 

dalam kelas, dan siswa bekerja sama membangun pengetahuannya agar 

pembelajaran lebih bermakna bagi mereka. 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya 

difokuskan pada penerapan CTL dalam meningkatkan motivasi belajar, 

keterampilan berpikir kritis, serta hasil belajar siswa kelas V B pada pelajaran 

Bahasa Indonesia, di Sekolah Tri Ratna - Jakarta. Rumusan tujuan penelitian ini 

untuk mendeskripsikan penerapan CTL pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 

V, menganalisis perkembangan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, serta 
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hasil belajar siswa dengan adanya penerapan CTL, dan mengidentifikasi 

hambatan-hambatan yang timbul selama proses penerapan CTL di kelas. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para guru sebagai sumber 

informasi untuk mengatasi masalah di kelas yang serupa ataupun untuk 

mengembangkan metode belajar lain. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Contextual teaching and learning (CTL) adalah pembelajaran yang fokus 

pada adanya keterkaitan dengan materi akademik yang didapat siswa dalam kelas 

dengan pengalaman siswa sesuai dengan konteks kehidupan siswa yang beragam. 

Adanya keterkaitan dengan kehidupan siswa memudahkan mereka dalam 

memahami konsep-konsep belajar yang sebelumnya bagi mereka abstrak. Dalam 

CTL, terdapat 5 langkah utama, yaitu relate – siswa mengaitkan pelajaran dengan 

kehidupan, experience – pengalaman belajar siswa yang variatif, apply – siswa 

menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis masalah, 

cooperating – siswa bekerja sama dalam suatu komunitas belajar atau diskusi 

kelompok, dan transfer – siswa dapat menggunakan pengetahuan serta 

pengalaman belajar mereka dalam berbagai situasi dan konteks yang berbeda. 

 Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk mengubah perilaku 

tingkah laku dalam rangka mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar berperan 

penting dalam kemajuan belajar siswa. Dalam penelitian ini, motivasi belajar 

siswa timbul akibat adanya dorongan dari guru melalui penerapan CTL dalam 

pembelajaran di kelas. Adapun indikator motivasi belajar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa berkonsentrasi/tekun saat mengerjakan tugas, siswa 

menunjukkan keinginan untuk terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan belajar, 
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siswa menyampaikan/mempertahankan pendapatnya dalam diskusi kelompok, dan 

siswa menunjukkan usaha untuk memperbaiki kesalahan. 

Keterampilan berpikir kritis adalah suatu keterampilan berpikir yang 

mengarahkan seseorang untuk berpikir mendalam, logis, dan rasional terhadap 

suatu konten atau masalah. Tanpa keterampilan berpikir kritis, siswa kurang 

mampu berpikir terbuka sehingga kurang mampu menyelesaikan suatu masalah. 

Adapun indikator dalam keterampilan berpikir kritis adalah siswa mampu 

menentukan gagasan utama dalam suatu paragraf, siswa dapat mencari atau 

membandingkan informasi dalam bacaan, siswa mampu memberikan tanggapan, 

dan siswa mampu menarik kesimpulan. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. Hasil belajar berfungsi tidak hanya untuk mengukur 

kemampuan belajar siswa setelah proses belajar, namun juga sebagai alat refleksi 

dari metode mengajar guru untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar di kelas. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi baik dari eksternal (lingkungan, cara didik orang 

tua) maupun internal (motivasi, minat, kesiapan belajar).  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 

siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari empat tahap yang selalu berulang, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini 

dilaksanakan pada 17-26 September 2018. Penelitian ini dilakukan pada pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas V B, dengan jumlah subjek penelitian 19 siswa. 
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Penelitian ini dimulai dengan prosedur penyusunan desain pembelajaran, 

teknik dan instrumen penelitian. Data penelitian yang diperoleh direduksi terlebih 

dahulu, lalu divalidasi melalui triangulasi data. Setelah itu, data disajikan, 

dianalisis, dan diverifikasi. Kemudian dari hasil verifikasi data dilakukan 

penarikan kesimpulan dan dibandingkan dengan indikator kerberhasilan yang 

telah ditetapkan. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini, peneliti mendeskripsikan proses dan langkah penerapan CTL 

dalam kelas dari Siklus 1 hingga Siklus 3. Implementasi CTL sudah dilaksanakan 

sesuai langkah-langkah dengan memuat pembelajaran yang mencakup: kegiatan 

belajar yang variatif, teks bacaan yang berkaitan dengan isu-isu terkini, soal-soal 

berbasis masalah yang masih ada kaitannya dengan konteks kehidupan siswa, dan 

adanya masyarakat belajar. Antusias dan performa siswa sangat tinggi pada 

kegiatan diskusi/kerja kelompok, sedangkan cukup rendah pada kegiatan-kegiatan 

di mana siswa bekerja mandiri. 

Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi perkembangan motivasi belajar, 

keterampilan berpikir kritis, serta hasil belajar siswa selama implementasi CTL 

dalam tiga siklus tersebut. Secara keseluruhan, ketiga variabel mengalami 

peningkatan selama implementasi CTL. Penerapan CTL dalam kelas juga tak 

lepas dari beberapa hambatan utama, antara lain: minimnya sumber teks-teks 

berita terkini yang sesuai dengan usia siswa, keterbatasan waktu, kesenjangan 

kemampuan akademik siswa yang cukup jauh di kelas, dan kebiasaan siswa yang 

selama ini tidak dilatih untuk mencermati bacaan dan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis. 
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BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN  

Penerapan CTL dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas V secara 

keseluruhan mampu meningkatkan motivasi belajar, keterampilan berpikir kritis, 

serta hasil belajar siswa. Adapun saran dari peneliti yaitu perlunya alokasi waktu 

yang cukup dalam implementasi CTL untuk persiapan yang matang dari guru, 

mulai dari perencanaan kegiatan belajar, bahan ajar, teks bacaan, hingga 

instrumen penilaian. Selain itu, konsep pembelajaran CTL perlu dibiasakan sejak 

kelas kecil untuk mendorong siswa berpikir kritis dan memudahkan mereka 

mengaitkan pelajaran dengan kehidupan mereka. 




