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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah pada hakekatnya adalah 

pengajaran keterampilan berbahasa, bukan pelajaran tentang bahasa. 

Keterampilan-keterampilan berbahasa yang perlu ditekankan adalah 

keterampilan mendengar, membaca, berbicara dan menulis, semua 

keterampilan tersebut disajikan secara terpadu (Tachir, 1993:2). 

Keterampilan membaca dan menulis perlu mendapat perhatian khusus sebab 

memang sulit menumbuhkan tradisi atau kebiasaan membaca dan menulis 

atau mengarang. Di pihak lain, karena kita hidup dalam tradisi lisan, 

pelatihan mendengar dan berbicara siswa cukup banyak mendapat 

kesempatan dan rangsangan di luar kelas. Tradisi membaca dan menulis 

memang belum dapat diharapkan dari masyarakat (Sugono, 1995:5). 

Berbahasa dengan baik berarti menguasai keterampilan berbahasa. 

Salah satu keterampilan berbahasa yaitu menulis. Menulis sebagai suatu 

aktifitas berbahasa, tidak akan pernah tuntas dan lengkap di bahas, 

dikarenakan begitu rumitnya dan bervariasinya konsep dan terapannya. 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

mendasar (berbicara, mendengar, menulis dan membaca). Dewasa ini 

keterampilan berpikir kritis (critical thinking) dan literasi (literacy skill) 

sudah menjadi keterampilan berbahasa lanjutan (advanced linguistic skill). 

Diantara keterampilan berbahasa yang lain, menulis merupakan salah satu 

keterampilan yang tidak dikuasai oleh setiap orang, apalagi menulis dalam 

konteks akademik, seperti menulis esai, karya ilmiah laporan penelitian, dan 

sebagainya (Yunus, 2006:5). 
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Dalam proses belajar mengajar, guru menyampaikan atau 

mengalihkan pesan atau pengetahuan yang diyakini berguna bagi siswa 

dikemudian hari untuk dipelajari dan dipahami. Selain itu, dalam proses 

belajar mengajar, guru juga menyampaikan cara efektif yang dapat 

dilakukan siswa untuk dapat memahami atau mempelajari materi yang 

disampaikan, serta memberikan umpan balik mengenai perkembangan 

proses belajar yang dijalani siswa. Dari sisi siswa juga diharapkan agar 

mereka dapat menyampaikan informasi kepada guru bahwa materi yang 

disampaikan guru , tidak atau belum dapat difahami atau dimengerti, 

sehingga dapat dilakukan pengulangan proses belajar (Ahmadi, 1997:10 ). 

Berdasarkan observasi dan hasil evaluasi belajar di SD Negeri 

Panibungan menunjukan masih rendahnya pencapaian nilai siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, dalam hal menulis Puisi, hal itu menjadi 

indikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan selama ini belum efektif. 

Belum mencakup penampilan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, 

hingga sulit untuk mengukur keterampilan siswa. Maka, Untuk 

memperbaiki hal tersebut perlu disusun suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang lebih komprehensip dan dapat mengaitkan materi teori 

dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitarnya dan supaya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis puisi karena manfaat dari 

menulis puisi yaitu bisa menumbuhkan kreativitas siswa. Dan apabila 

masalah tersebut tidak di teliti maka siswa tidak bisa menyalurkan bakat 

kreativitas mereka. 

Oleh karena itu penulis ingin mengadakan metode mengajar yang 

menarik dan tepat untuk proses pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Pembelajaran dengan metode Keterampilan Proses, merupakan bentuk 

pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses Bahasa Indonesia 

kedalam rangkaian proses belajar mengajar guna mengarahkan siswa pada 

proses pengetahuan secara mandiri. Metode Keterampilan Proses ini, 

memastikan bahwa siswa mengalami pembelajaran berlatih dan menjadikan 

isi pembelajaran nyata bagi siswa. Dengan alasan tersebut, maka penulis 



3 
 

Dewi Afriyanti, 2013                                     
PENGGUNAAN METODE KETERAMPILAN PROSES UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 
DALAM MENULIS PUISI KELAS V SDN PANIBUNGAN KECAMATAN ANYAR SERANG – BANTEN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

mengangkat permasalahan penelitian dengan judul “Penggunaan Metode 

Keterampilan Proses untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam 

Menulis Puisi Kelas V SDN Panibungan Kecamatan Anyar Serang-

Banten”. 

Berdasarkan pada penelitian Tindakan Kelas  yang telah 

dilaksanakan di SDN Bhayangakari Kecamatan Serang Kota Serang, hasil 

penelitian mengidentifikasikan bahwa rendahnya kemampuan siswa dengan 

rata-rata 4,2 dalam penguasaan tanda titik. Hal ini disebabkan kurangnya 

siswa mendapat latihan dalam penggunaan tanda titik tersebut. Kemampuan 

guru dalam menerapkan pendekatan keterampilan proses meningkat, 

peningkatan itu dilihat dari hasil temuan sebagai berikut : pada pra siklus 

rata-rata nilai keterampilan mengajar guru mengggunakan pendekatan 

keterampilan proses yaitu 2,28, pada siklus I meningkat menjadi 2,56, pada 

siklus II meningkat menjadi 3,08 dan pada siklus III Meningkat menjadi 

3,60. Kemampuan siswa didalam menggunakan tanda titik dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IV, berdasarkan serangkaian 

tindakan pra siklus hingga siklus III menunjukan peningkatan. Pada pra 

siklus : 3,00, pada siklus I : 5,00, Pada siklus II : 6,00, dan pada siklus III : 

7,00 (Mulyana, 2009:94). 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian seperti 

yang tertera di bawah ini: 

1. Bagaimana Metode Keterampilan Proses dapat meningkatkan aktifitas 

belajar siswa pada menulis puisi? 

2. Bagaimana penggunaan Metode Keterampilan Proses dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis puisi? 

3. Apa implikasi dari hasil penggunaan Metode Keterampilan Proses 

terhadap pembelajaran? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dan meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap materi pembelajaran, penulis melaksanakan perbaikan 

pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). disamping itu juga 

bertujuan antara lain : 

1. Ingin meningkatkan  aktifitas belajar siswa dalam menulis puisi 

dengan menggunakan Metode Keterampilan Proses. 

2. Ingin meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis puisi dengan 

menggunakan Metode Keterampilan Proses. 

3. Ingin meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis puisi melalui 

penggunaan Metode Keterampilan Proses. 

  

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak 

sekolah, guru Bahasa Indonesia, dan para siswa diantaranya: 

a. Guru dapat menerapkan Keterampilan Proses sebagai salah satu 

metode yang dapat membantu guru dalam pelajaran Bahasa Indonesia 

sehingga dengan mudah memahami konsep tersebut dengan baik 

sehingga kemampuan menulis puisi menjadi lebih baik. 

b. Siswa dapat termotivasi dalam pembelajaran sehingga mengurangi 

kebosanan dalam belajar. 

c. Kemampuan awal siswa dapat digali secara optimal agar siswa belajar 

lebih mandiri dan kreatif, khususnya ketika mereka akan mengkaitkan 

dengan pelajaran baru. 

d. Aktivitas siswa dalam menuis puisi meningkat. 

e. Hasil belajar siswa dalam menulis puisi meningkat 

f. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih bagi sekolah 

tentang variasi pembelajaran dan peningkatan profesionalisme guru 

serta meningkatkan mutu proses pembelajaran. 
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Adapun manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini adalah: 

a. Bagi diri peneliti, merupakan pengalaman yang berarti sebagai bekal 

untuk meningkatkan kemampuan dalam perbaikan proses 

pembelajaran; 

b. Bagi Peserta Didik, membantu mengatasi kesulitan dalam mengikuti 

proses pembelajaran, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia; 

c. Bagi Guru, sebagai bahan koreksi dan perbaikan untuk melaksanakan 

proses pembelajaran bagi peserta didik pada masa-masa berikutnya; 

d. Bagi Sekolah, meningkatkan pelayanan kepada peserta didik, 

meningkatkan sumber daya manusia guru, secara umum prestasi 

sekolah menjadi lebih meningkat. 

Manfaat bagi peneliti, siswa, guru dan sekolah yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

1) Dapat mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi oleh guru 

dalam mengimplementasikan pembelajaran. 

2) Dapat membantu guru dan siswa untuk mengatasi masalah yang 

dialami dalam pembelajaran. 

3) Meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam melaksanakan 

pembelajaran di  kelas. 

b. Bagi Siswa 

1) Mengubah kebiasaan siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran 

menjadi lebih aktif dan kreatif. 

2) Memupuk sikap siswa yang aktif, kreatif, terampil dan cermat. 

c. Bagi Guru 

1. Mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa 

mengenai konsep menulis puisi dengan baik. 

2. Mengetahui metode yang tepat dalam mengajarkan konsep menulis 

puisi.  

3. Menambah wawasan bagi guru dalam pengelolaan kelas. 
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d. Bagi Sekolah 

1) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan yang positif bagi sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu 

lulusannya. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Pengertian Metode Keterampilan Proses 

Metode Keterampilan Proses atau pendekatan Keterampilan Proses 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pendekatan yang 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat 

secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan bahasa. Pendekatan ini 

dipandang sebagai pendekatan dalam proses belajar-mengajar yang 

sesuai dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendekatan ini memberikan pengetahuan, pengalaman, serta 

keterampilan yang cocok untuk memperoleh serta mengembangkan 

kompetensi bahasa yang kita pelajari, dalam hal ini Bahasa Indonesia. 

 

2. Hasil Belajar 

Yang dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian ini adalah nilai 

rata-rata ulangan siswa setelah mempelajari bahan pelajaran konsep 

Menulis Puisi. 

 

3. Menulis Puisi di Sekolah Dasar 

 Dalam pembahasan ini peneliti melakukan penelitian tentang 

konsep menulis puisi. dalam buku pengkajian puisi (2011:6) 

mengemukakan bahwa puisi itu adalah kata-kata terindah dalam susunan 

yang indah maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa puisi adalah segala 

bentuk penuangan ide/gagasan yang didasari perasaan penulis puisi 

melalui kata-kata indah dengan susunan yang indah yang tertuang secara 

bebas dan gamblang, berdasarkan pengalaman, penghayatan, cara 
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pandang dan segala dan segala bentuk diluar unsur intrinsik puisi itu 

sendiri. 

Adapun kompetensi dasar menulis puisi yaitu : 

1. Meringkas isi buku yang dipilih sendiri dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

2. Menulis laporan pengamatan atau kunjungan berdasarkan 

tahapan (catatan, konsep awal, perbaikan, final) dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan. 

3. Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


