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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

dipelajari di sekolah dasar.  Selain itu juga bahasa digunakan sebagai alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keraf (1984:15) memberikan dua 

pengertian bahasa,yaitu: pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat 

komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh 

alat ucap manusia. kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan 

simbol-simbol vokal (bunyi ujaran) yang bersifat arbitrer. 

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dikenal empat keterampilan 

berbahasa yang harus dikuasai siswa yaitu: menyimak, membaca, berbicara dan 

menulis. Keempat keterampilan itu memiliki peranan yang sangat penting bagi 

manusia karena dengan keempat keterampilan itu manusia akan dapat 

berkomunikasi dengan manusia lainnya baik secara  langsung maupun tidak 

langsung. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mencari ilmu agar dia mampu 

berbahasa dan bergaul dengan baik terutama dalam menulis. Dengan menulis 

seseorang dapat mengungkapkan perasaan dan pikirannya sebagai bahasa untuk 

mengungkapkan maksud dan tujuannya. Seperti halnya dalam menulis puisi, 

menulis puisi merupakan hal yang penting dalam mengungkapkan perasaan dan 

pikiran ke dalam bentuk tulisan. 

Menulis puisi merupakan kegiatan mengungkapkan perasaan dan pikiran 

ke dalam sebuah tulisan dengan menggunakan pilihan kata diikuti dengan rima 

agar menjadi suatu susunan yang memiliki makna. Makna dalam puisi ini dapat 

dimaksudkan sebagai suatu bahasa yang harus mampu manusia terjemahkan 

kedalam kehidupannya.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar  dengan materi menulis 

puisi, siswa banyak yang tidak mampu dalam menetukan pilihan kata yang tepat 

dan menentukan ide yang menuntut siswa kreatif agar dapat memberikan makna 

yang mendalam terhadap pembaca atas tulisan yang meraka buat.  Hal ini juga 
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didukung oleh pembelajaran yang kurang bervariatif, yaitu kegiatan 

pembelajarannya berpusat pada guru (teacher centered) dan  siswa tidak 

dilibatkan dalam proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran otoriter yang 

dilakukan oleh guru seperti ini kurang menumbuhkan keikutsertaan siswa 

sehingga pada saat siswa tidak memahami materi, siswa tidak berani bertanya dan 

tidak memiliki kemauan untuk mencari tahu, kemudian guru yang hanya 

melakukan pembelajaran dengan monoton sehingga membuat siswa malas dan 

tidak semangat untuk belajar serta tidak adanya penggunaan media sebagai 

perangsang siswa agar mampu berfikir kreatif dan kritis serta terhadap apa yang 

akan mereka lakukan dengan tugas yang diberikan guru serta membuat 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna dan lebih baik.. 

Hal tersebut pula yang telah ditemukan di SDN Margahurip khususnya di 

kelas V mengenai pembelajaran menulis puisi yang akibatnya berdampak pada  

hasil belajar sebagian besar  siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia belum 

memenuhi standar KKM padahal jika dilihat dari kesehariannya siswa kelas V 

SDN Margahurip ini termasuk siswa yang cukup cerdas dan cukup aktif dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. Hasil belajar tersebut, dapat dilihat dari nilai 

ulangan tengah semester, tes-tes harian, selain itu juga hasil tanya jawab yang 

diajukan kepada siswa selama kegiatan observasi, masih banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam  menulis puisi. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

materi menulis puisi itu akan didapatnya, karena sudah merupakan ketentuan 

kurikulum yang berlaku. 

 Setelah melakukan observasi dan wawancara serta melihat data yang ada, 

didapat data bahwa prosentase ketuntasan hanya mencapai  60% dari siswa kelas 

V SDN Margahurip, sisanya belum mencapai KKM yaitu belum mencapai nilai 

70, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian tindakan kelas dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan media gambar dalam materi menulis 

puisi di kelas 5 SDN Margahurip, untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menulis puisi. 
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 Media gambar digunakan untuk membuat siswa terangsang dan dapat 

berfikir kreatif serta dapat mengungkapkan makna yang ada pada gambar dengan 

menggunakan kata-kata yang kemudian disusun kedalam sebuah bait puisi. 

Berdasarkan penjelasan, maka peneliti rumuskan judul, “ Penggunaan 

Media Gambar untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Menulis Puisi 

pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas V SD Negeri Margahurip 

Kabupaten Bandung Barat ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa menulis dalam  mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi 

dengan menggunakan  media gambar di kelas V SDN Margahurip. Program ini 

dikembangkan berdasarkan gambaran objektif yang diperoleh dari pengumpulan 

data dari siswa sampel secara langsung beserta kajian teoretik yang mendalam 

tentang penggunaan media gambar dari berbagai sumber yang relevan. Dengan 

demikian permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ”bagaimana 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil pembelajaran  menulis puisi dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar?”. Untuk 

menjawab masalah itu, penulis jabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 

puisi di kelas V  SDN Margahurip dengan menggunakan media gambar? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 

puisi di kelas V  SDN Margahurip dengan menggunakan media gambar? 

3. Bagaimanakah hasil  belajar siswa dalam menulis puisi siswa kelas V SDN 

Margahurip pada  pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar? 
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C. Tujuan  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjawab 

pertanyaan sebagaimana yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia materi  

menulis puisi di kelas V  SDN Margahurip dengan menggunakan media 

gambar? 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis puisi di kelas V  SDN Margahurip dengan menggunakan media 

gambar? 

3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam menulis puisi siswa kelas V SDN 

Margahurip pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi dengan 

menggunakan media gambar? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

dalam dua kerangka berikut. 

Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas dan dapat dijadikan upaya bersama 

antara sekolah, guru dan peneliti yang lain untuk memperbaiki proses 

pembelajaran secara menyeluruh khususnya yang diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menulis puisi. 

Manfaat praktis: 

a. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian dapat menumbuhkan keaktifan & 

interaksi saat pembelajaran serta dapat memberikan motivasi belajar dan minat 

menulis siswa sehingga berdampak pada meningkatnya kemampuan siswa 

dalam menulis puisi. 

b. Bagi guru, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan 

mengenai penerapan media gambar menjadi wahana baru untuk meningkatkan 

motivasi dan minat menulis puisi pada siswa dalam proses pembelajaran. 
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c. Bagi kepala sekolah, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran 

dalam menerapkan kebijakan mengenai media gambar sehingga dapat 

diterapkan oleh guru. 

d. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan 

dan gambaran mengenai pengaruh media gamabar untuk penelitian selanjutnya 

yang digunakan sebagai bahan referensi. 

e. Bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru 

mengenai media gambar dan implementasinya dalam pembelajaran sehingga 

dapat menumbuhkan minat baca pada siswa. 

 

E. Penjelasan Istilah 

 Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai definisi dari masing-

masing variabel yang dijadikan kata kunci penelitian ini. Adapun kata kunci yang 

digunakan dalam penelitain ini sebagai berikut. 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD merupakan pembelajaran yang 

wajib diberikan kepada anak sekolah dasar karena mencakup empat 

keterampilan berbahasa yaitu  mendengarkan, membaca, berbicara dan 

menulis.  

2. Media Gambar 

 Media gambar merupakan alat bantu atau perantara berupa media dua 

dimensi yang dapat menjelaskan sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan 

kata-kata dan memberikan informasi yang lebih kompleks. 

 Foto merupakan media gambar yang berbenuk dua dimensi yang  

dihasilkan dari sebuah alat bernama kamera. 

3. Hasil Belajar  

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku setelah mengalami 

pembelajaran. Dan dalam penelitian ini hasil belajar merupakan perubahan 

atau peningkatan nilai post test siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam materi menulis puisi di kelas V SDN Margahurip tahun ajaran 

2012/2013. 
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4. Menulis puisi  

Menulis puisi merupakan kegiatan mengungkapkan  perasaan dan 

pemikiran terhadap suatu hal ke dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan 

pemilihan kata, bentuk serta bunyi yang disusun menjadi sebuah tulisan yang 

memiliki makna. 

 

F. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan teori pembelajaran dan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan pada latar belakang penelitian sebelumnya, peneliti dapat menyusun 

hipotesis tindakan sebagai berikut: 

a. Aktivitas belajar siswa meningkat dengan penggunaan media gambar dalam  

pembelajaran menulis puisi. 

b. Penggunaan media gambar dapat meningkatkan hasil belajar siswa  pada 

pembelajaran menulis puisi. 

 


