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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang ada di 

sekolah-sekolah, karena merupakan alat untuk mempelajari mata pelajaran 

lainnya. Kemampuan menguasai pelajaran bahasa Indonesia sangat berpengaruh 

pada penguasaan pengetahuan dan pelajaran lainnya. Semakin tinggi penguasaan 

pelajaran bahasa Indonesia, diharapkan akan semakin tinggi penguasaan pelajaran 

lainnya. 

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia terdapat empat keterampilan yang 

harus dikuasai oleh siswa. Keempat keterampilan yaitu membaca, menulis, 

menyimak dan berbicara (Ahmad,2013:242). Keterampilan yang satu dengan 

yang lainnya saling mendukung, saling mempengaruhi dan saling berhubungan. 

Misalnya keterampilan menulis sangat dipengaruhi oleh keterampilan berbicara, 

membaca, dan menyimak. 

Menulis merupakan kegiatan menuangkan buah pikiran kedalam bentuk 

tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Jabrohim, 

2001 (dalam  Sulistyorini 2010:3) mengemukakan bahwa kegiatan menulis 

membelajarkan siswa untuk menggunakan otak dan indera bekerja secara 

bersama-sama. Hal ini bisa diketahui ketika siswa menulis otaknya akan bekerja 

untuk mengagas suatu ide atau pikiran sementara jari-jari tangannya akan 

menuliskan ide tersebut. Selanjutnya tulisan yang telah dihasilkan akan dibaca 

oleh mata yang kemudian dipertimbangkan kembali oleh otak untuk direvisi 
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menjadi tulisan yang sempurna. Salah satu proses kegiatan tersebut adalah  

menulis karya sastra baik berupa prosa, puisi, maupun drama.  

 Menulis puisi merupakan salah satu keterampilan sastra yang harus 

dicapai oleh siswa karena siswa akan memperoleh banyak manfaat dari kegiatan 

menulis puisi tersebut. Beberapa manfaatnya adalah siswa dapat mengekspresikan 

pikirannya melalui bahasa yang indah dalam puisi, siswa dapat menjadikan puisi 

sebagai media untuk menuangkan segala hal yang dirasakan dan tentunya siswa 

mendapatkan keterampilan yang tidak dapat dimiliki oleh semua orang. 

Menulis  puisi tidak hanya menulis saja melainkan harus sesuai dengan 

tema, gaya bahasa dan diksi, serta keutuhan dan keselarasan. Peran guru sebagai 

fasilitator dan pemotivasi sangatlah penting karena untuk pemunculan ide. Cara 

mengajar guru dalam mengajar puisi pun sangat berpengaruh misalnya 

menggunakan metode ceramah dan penugasan. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Mojolangu 3 Malang, untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pembelajaran menulis puisi dinilai peneliti 

masih kurang memenuhi KKM yang ditentukan yaitu 70. Hal ini diketahui setelah 

melihat daftar nilai siswa yang diberikan oleh guru kelas. Dari tahun ajaran 2011-

2012 di SDN Mojolangu 3 Malang dari 38 siswa  terdiri dari 16 siswa laki-laki 

dan 22 siswa perempuan hanya 16 siswa yang lulus KKM dan 19 siswa yang 

belum lulus KKM. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 5 SDN 

Mojolangu 3 Malang belum tuntas belajar pada pelajaran Bahasa Indonesia.  

Rendahnya penguasaan siswa dalam keterampilan menulis berasal dari 

faktor siswa dan guru. Dari siswa, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain 

kurangnya motivasi dan minat siswa dalam menulis puisi, siswa kesulitan dalam 
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menentukan dan menemukan ide, siswa  kesulitan menentukan kata pertama 

dalam puisinya, kesulitan mengembangkan ide-ide yang telah   didapat   dalam   

bentuk   puisi   karena   minimnya  penguasaan   kosakata, dan tidak terbiasanya 

siswa mengemukakan pikiran atau imajinasinya ke dalam bentuk puisi.  

Sedangkan faktor dari guru yaitu kurangnya pemanfaatan media dan 

model pembelajaran yang kurang menarik. Penggunaan buku cetak, kumpulan-

kumpulan puisi untuk keterampilan menulis puisi menyebabkan kurangnya daya 

imajinasi  dan kreativitas siswa, minat siswa untuk menulis puisi pun rendah dan 

tidak mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal.  

Melihat permasalahan yang dihadapi siswa kelas 5 SDN Mojolangu 3 

Malang ini perlu dicari alternatif serta dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. 

Upaya yang dilakukan  adalah dengan menggunakan media gambar peristiwa 

dalam pembelajaran menulis puisi. Peneliti menggunakan media gambar peristiwa 

adalah untuk menarik perhatian dan minat siswa serta untuk membantu 

memunculkan ide/imajinasi siswa. Media gambar peristiwa berfungsi untuk 

membantu  siswa dalam berimajinasi dan selanjutnya menuangkan ide-ide dan 

gagasannya ke dalam bentuk puisi.  

Media gambar peristiwa dipilih sebagai alternatif media pembelajaran 

karena media gambar peristiwa sangat dekat dengan kehidupan siswa dan siswa 

sering mengalaminya. Media gambar ini termasuk media visual oleh karena itu 

dengan melihat media ini mampu memunculkan imajinasi/ide siswa. Selain itu 

perkembangan anak sekolah dasar usia (7-11 tahun) berada pada tahap 

operasional konkrit yaitu perilaku yang ditunjukan anak pada tahap ini adalah ide 
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berdasarkan pemikiran dan membatasi pemikiran pada benda-benda serta kejadian 

yang akrab. 

Dengan menggunakan media gambar peristiwa di dalam proses 

pembelajaran  menulis puisi diharapkan peserta didik lebih fokus terhadap proses 

pembelajaran. Apabila perhatian siswa terfokus maka guru mudah menyampaikan 

informasi kepada siswa, sehingga bisa meningkatkan motivasi, minat, kualitas 

dalam pembelajaran menulis puisi serta tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menganggap perlu meneliti 

penggunaan media gambar peristiwa sebagai sarana atau media untuk 

meningkatkan kemampuan menulis. Penelitian yang dimaksud dengan judul 

Penggunaan Media Gambar Peristiwa Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Puisi Siswa Kelas 5 SDN Mojolangu 3 Malang.  

 

B. Fokus Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

beberapa masalah dalam penelitian diindetifikasikan sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia siswa pada kemampuan menulis 

puisi. 

2. Faktor guru dalam pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan 

penugasan serta tidak menggunakan media dalam pembelajaran menulis 

puisi. 



5 
 

 
 

3. Penggunaan media gambar peristiwa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada materi 

menulis puisi. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan media gambar peristiwa untuk meningkatkan 

keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 SDN Mojolangu 3 Malang? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis puisi setelah menggunakan 

media gambar peristiwa pada siswa kelas 5 SDN Mojolangu 3 Malang? 

 

D. Tujuan Pembahasan 

1. Untuk mengetahui penggunaan media gambar peristiwa untuk 

meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 5 Mojolangu 3 

Malang. 

2. Untuk menjelaskan peningkatan keterampilan menulis puisi melalui media 

gambar peristiwa pada siswa kelas 5 SDN Mojolangu 3 Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap perkembangan pembelajaran Bahasa Indonesia. Manfaat 

penelitian antara lain : 
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1. Bagi peneliti 

Dapat memberikan pengalaman baru, menambah wawasan dalam 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan memperdalam 

pengetahuan tentang media pembelajaran. 

2. Bagi siswa  

a. Memupuk dan meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, kenyamanan 

dan kesenangan dalam kegiatan belajar di kelas. 

b. Siswa lebih aktif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Bagi Guru 

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media 

pembelajaran.  

b. Mengembangkan pengetahuan tentang media pembelajaran 

4. Bagi Sekolah 

Menambah referensi mengenai media pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah.  

 

F. Batasan Istilah 

1. Menulis adalah bentuk komunikasi dua arah yang efektif untuk 

mengkomunikasikan  ide atau gagasannya meskipun tidak bertatapan 

secara langsung dengan lawan bicara. 

2. Puisi adalah rangkaian  kata  yang  indah hasil kreativitas seseorang 

berdasarkan pengalaman imajinatif, emosional dan intelektual yang 

disusun secara berirama dengan teknik tertentu sehingga memberi kesan 

keindahan kepada pembaca.  
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3. Media pendidikan adalah alat bantu yang digunakan oleh guru dalam 

proses belajar mengajar yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar.  

4. Media gambar peristiwa adalah media visual berupa gambar suatu 

kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi, yang digunakan untuk 

menyampaikan  pesan atau informasi secara visual sehingga dapat 

merangsang kreativitas siswa dalam menafsirkan isi dan informasi yang 

terkandung di dalamnya. 

 


