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BAB I  

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat 

dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang 

berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan 

hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.
1
 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 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.
2
 

Berdasarkan membahas tentang pendidikan, berikut adalah surah yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan Surah Al-Mujadilah ayat 11.
3
 

 

ُ لَُكْم َوإَِذا قِيَل  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا   فِي اْلَمَجالِِس فَاْفَسُحوا يَْفَسِح َّللاَّ

ُ بَِما تَعْ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ َملُو ََ اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَِع َّللاَّ

 (١١)َخبِيٌر 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik, yang di 

dalamnya ada tiga kegiatan utama yaitu merencankan pembelajaran, 

melakasanakan perencanaan pembelajaran dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Agar pembelajaran bisa berhasil sesuai kompetensi yang diharapkan, sebaiknya 

guru berusaha untuk mengembangkan proses belajar mengajar dari model 

konvensional menuju arah yang kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran bisa 

efktif, efesien dan siswa merasa senang saat belajar. 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan setiap jenjang pendidikan. 

Ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat 

bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia berada disekolah 

maupun dilingkungan rumah atau keluarganya sendiri (Muhibbin Syah, 2008: 63-

64).
4
 

Suatu proses belajar yang efisien akan ditandai perubahan tingkah laku 

yang efisien pula. Proses belajar yang efisien mengandung arti bahwa proses 

belajar itu dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan 
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yang diharapkan sebagai suatu proses, kegiatan belajar mengandung arti kegiatan 

itu merupakan kegiatan yang menyeluruh yang tidak terlepas dari faktor serta 

kondisi situasi sekitar. Berhasil tidaknya kegiatan belajar bergantung kepada 

faktor dan kondisi yang mempengaruhinya.
5
 

Bahasa mempunyai peranan penting dalam berinteraksi. Selain berfungsi 

sebagi salah atu alat konumikasi utama, bahasa juga merupakan salah satu 

keahlian yang hanya dimiliki oleh manusia.hal inilah yang membedakan interaksi 

manusia dengan interaksi makhluk lain di bumi. Jadi secara garis besar dapat 

diidentifikasikan bahwa bahasa sebagai sistem bunyi yang memiliki makna, 

lambang, bunyi, dan dituturkan dari sistem manusia dalam situasi yang wajar 

yang digunakan sebagai alat komunikasi.
6
 

Salah satu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah kemampuan 

membaca dan menulis. Kemampuan menulis merupakan salah satu bentuk 

keterampilan berbahasa yang sangat penting, di samping keterampilan menyimak, 

berbicara, dan membaca, menulis baik selama mereka mengikuti pendidikan di 

berbagai jenjang dan jenis sekolah maupun dalam kehidupannya nanti di 

masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran menulis mempunyai kedudukan yang 

sangat strategis dalam pendidikan dan pengajaran. Kemampuan menulis harus 

dikuasai anak sedini mungkin dalam kehidupannya di sekolah.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membaca adalah melihat 

serta memahami. Membaca merupakan satu di antara keterampilan berbahasa. 
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Manfaat dari membaca adalah kita akan memperoleh ilmu pengetahuan yang 

pastinya ilmu tersebut sangat berguna bagi kita.  

Sementara itu, pada proses menulis setelah diperoses oleh otak 

disampaikan kesyaraf motoric yang menggerakan reflek gerak tangan, dan 

terjadilah menulis. Menulispun merupakan peristiwa individual, dan apabila 

perkembangan mata seseorang terganggu maka perkembangan dan kemampuan 

menulisnya akan terganggu pula.
7
 

Peran penting penguasaan keterampilan membaca dan menulis sangat 

tampak di lingkungan sekolah. Siswa menggunakan sebagian besar waktunya 

untuk membaca dan menulis pelajaran yang disampaikan guru. Sayangnya, tidak 

banyak orang yang menyukai membaca dan menulis karena mungkin merasa tidak 

berbakat, serta tidak tahu untuk apa dan bagaimana harus menulis. Keadaan ini 

tentu saja tidak lepas dari lingkungan dan pengalaman belajar membaca dan 

menulis di sekolah. Berdasarkan hal-hal tersebut kemampuan membaca dan 

menulis perlu dikuasai dengan baik. Pelajaran membaca dan menulis masih 

kurang mendapat perhatian seringkali diremehkan oleh siswa. Oleh karena itu, 

guru harus mampu menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa aktif 

untuk untuk berkomunikasi dengan bahasa tulis. Tercapainya tujuan proses 

mengajar dan belajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, 

memerlukan usaha terciptanya interaksi yang baik antara guru yang mengajar dan 

peserta didik yang belajar.
8
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Penulis melakukan observasi sebelum penelitian, bahwa faktor penyebab 

rendahnya keterampilan membaca dan menulis puisi dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor di dalam kelas dimana saat 

pembelajaran Bahasa Indonesi guru dalam menjelaskan materi membaca dan 

menulis puisi tidak menggunakan metode dan media yang menarik. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu dari lingkungan sekolah itu sendiri dimana budaya membaca 

masih sangat kurang, hanya sebagian siswa yang rajin membaca dan menulis 

sehingga siswa menjadi kurang percaya diri ketika membacakan puisi di depan 

kelas dan hanya sebagian siswa yang terampil dengan kegiatan menulis.   

Berdasarkan observasi di lapangan pada hari senin 13 Mei 2019,
9
 

khususnya di kelas III SD Negeri 113 Palembang masih terdapat siswa yang 

kemampuan membaca dan menulis puisi masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil wawancara dan observasi siswa dalam membaca dan menulis puisi yang 

penulis lakukan. Tetapi ada beberapa anak yang bisa menguasai teknik membaca 

puisi, begitupun dengan menulis hanya mencapai sebagian dari beberapa anak. 

Seharusnya kemampuan membaca dan menulis di SD Negeri 113 Palembang 

harus di miliki seluruh siswa. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa 

yang kemampuan membaca dan menulis puisi masih kurang. Mungkin ada 

banyak faktor yang mempengaruhi siswa sehingga kemampuan membaca dan 

menulisnya kurang. 

Peneliti mengambil judul ini dikarenakan dapat disimpulkan bahwa siswa 

masih kurang percaya diri ketika membaca dan menulis puisi di depan kelas pada 

saat pembelajaran Bahasa Indonesia, maka perlu suatu tindakan untuk mencari 
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tahu kemampuan siswa dalam mengapresiasikan puisi. Oleh karena itu peneliti 

mencoba untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian tindak kelas dengan judul 

“Studi Kemampuan Membaca dan Menulis Puisi Siswa Kelas III Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Di SD Negeri 113 Palembang”  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Keterampilan membaca puisi di kelas III SD Negeri 113 Palembang 

masih rendah.  

2. Keterampilan menulis puisi di kelas III SD Negeri 113 Palembang 

masih rendah.  

3. Dalam pembelajaran puisi belum menggunakan media yang bervariasi 

secara optimal.  

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar penelitian ini dapat mengenai 

sasaran yang dimaksud, maka masalah-masalah yang diteliti perlu difokuskan 

ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti hanya 

meliputi masalah kemampuan membaca dan menulis puisi sebagai salah satu 

bentuk studi kemampuan di SD Negeri 113 Palembang.  
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah 

yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan membaca puisi kelas III di SD Negeri 113 

Palembang? 

2. Bagaimana kemampuan menulis puisi kelas III di SD Negeri 113 

Palembang? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat siswa kelas III dalam 

membaca dan menulis puisi di SD Negeri 113 Palembang?  

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kemampuan membaca puisi siswa kelas III di SD 

Negeri 113 Palembang.  

2. Untuk mengetahui kemampuan menulis puisi siswa kelas III di SD 

Negeri 113 Palembang.  

3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat 

kemampuan membaca dan menulis puisi siswa kelas III di SD Negeri 

113 Palembang.   

 

 

 



8 
 

 
 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjadi 

bahan referensi terkait pembelajaran membaca dan menulis puisi maupun 

penelitian sebelumnya.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

belajar membaca dan menulis puisi. Meningkatkan kreatifitas siswa dan 

membangun rasa percaya diri siswa, sehingga menjadikan membaca dan 

menulis puisi itu  

b. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan 

pembelajaran di kelas dan acuan untuk melaksanakan penelitian kelas 

selanjutnya.  

c. Bagi Sekolah  

Sebagai tolok ukur bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran dan hasil membaca dan menulis puisi pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia.  
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d. Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

bagi pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk menentukan kebijakan 

kurikulum. 

G. Tinjauan Kepustakaan  

Dalam tinjauan pustaka yang dimaksud adalah mengkaji atau memeriksa 

daftar pustaka untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti apa sudah 

diteliti atau yang membahasnya.  

1. Skripsi Joni Maryanto yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi Melalui Model Picture and Picture dengan Media Gambar Pada 

Siswa Kelas V SD N Gunung Pati 01 Semarang”.
10

 Dalam penelitian 

peningkatan keterampilan tersebut melalui model pembelajaran picture 

and picture mengkombinasikan dengan media gambar memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran ini adalah dapat 

membantu siswa khususnya di kelas bawah memahami materi menulis 

puisi. Adapun kekurangan media pembelajaran ini adalah gambar yang 

dibuat harus semenarik mungkin. Adapun perbedaan dengan penelitian ini 

adalah penelitian ini mengangkat objek yang berbeda. Pada penelitian Joni 

Maryanto meneliti keterampilan menulis, sedangkan pada penelitian ini 

studi kemampuan membaca dan menulis puisi.  
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2. Skripsi Lina Suharto yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi Melalui Penggunaan Media Audiovisual Pada Siswa Kelas V SDN 

Keleng 01”.
11

 Penelitian ini memiliki kelemahan dan kelebihan dalam 

upaya meningkatkan keterampilan menulis puisi. Kelemahan penelitian 

yaitu kurangnya kejelasan gambar video dan kesulitan siswa pada aspek 

diksi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan pendekatan dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis puisi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat 

objek yang berbeda. Pada penelitian Lina Suharto meneliti keterampilan 

menulis menggunakan metode audiovisual, sedangkan pada peneliti ini 

studi kemampuan membaca dan menulis puisi.  

3. Peningkatan Kemampuan Membaca Puisi Melalui Penerapan Pendekatan 

Pembelajaran Quantum Pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 1 Jaten 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011. Penelitian ini ditulis oleh 

Rininta Citra Prorgam Studi S1 PBSI Universitas Negeri Semarang tahun 

2013.
12

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Quantum yang memiliki 

kekurangan dan kelemahan dalam upaya meningkatkan keterampilan 

menulis puisi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan dapat meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran membaca sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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PGSD Universitas Negeri Semarang.   
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Rininta Citra Ayu Sari, Peningkatan Kemampuan Membaca Puisi Melalui Penerapan 

Pendekatan Pembelajaran Quantum Pada Siswa, Skripsi Program Studi S1 PBSI Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2011.  
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Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat 

objek yang berbeda. Pada penelitian Rininta Ayu meneliti menggunakan 

model penelitian Quantum sedangkan peneliti tentang kemampuan 

membaca dan menulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


