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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia 

dan  bahasa  persatuan  bangsa  Indonesia.  Sebagai  bahasa  negara,  BI  dapat 

dimaknai  sebagai bahasa resmi.  Untuk  itu, bahasa Indonesia harus digunakan 

sesuai dengan kaidah,  tertib dan cermat. Bahasa  Indonesia perlu mendapatkan 

perhatian  khusus  terutama  dalam  pembelajaran  bahasa  Indonesia,  guru  harus 

bisa memposisikan pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia 

tidak akan terpinggirkan oleh bahasa asing. (Suwarna. 2011: 1) 

Bahasa  Indonesia  merupakan  mata  pelajaran  yang  membelajarkan 

siswa  untuk  berkomunikasi  dengan  baik  dan  benar.  Komunikasi  pada 

pembelajaran  bahasa  Indonesia  ini  dapat  dilakukan,  baik  secara  lisan maupun 

tulisan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar mencakup pencapaian 

kemampuan  berbahasa  yang  terkait  dengan  a)  kemampuan  berkomunikasi 

secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  etika  yang  berlaku,  baik  secara  lisan 

maupun  tulis,  b)  kemampuan  memahami  bahasa  Indonesia  dan 

menggunakannya  dengan  tepat  dan  kreatif  untuk  berbagai  tujuan,  c) 

kemampuan  menikmati  dan  memanfaatkan  karya  sastra  untuk  memperluas 

wawasan,  memperhalus  budi  pekerti,  serta  meningkatkan  pengetahuan  dan 

kemampuan berbahasa, d) kemampuan menghargai dan membanggakan sastra
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Indonesia  sebagai  budaya  dan  karya  intelektual  manusia  Indonesia  serta 

menumbuhkan  rasa  ingin  tahu  terhadap  hasil  karya  kesastraan  manusia 

Indonesia.  Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  diarahkan  untuk  meningkatkan 

kemampuan  peserta  didik  dalam  berkomunikasi  dengan  Bahasa  Indonesia 

secara  baik  dan  benar,  baik  secara  lisan  maupun  tulis,  serta  menumbuhkan 

apresiasi  terhadap  karya  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dan  fungsi 

pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

diberikan di SD kelas satu sampai kelas enam. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

mencakup  kemampuan  berbahasa  dan  kemampuan  yang  meliputi  aspek 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis (Darmadi. 2008: 14). 

Pembelajaran  bahasa  Indonesia  juga  mencakup  bahasa,  sastra,  dan 

drama  yang    merupakan  bagian  dari  tujuan  penyelenggaraan  pendidikan 

nasional yaitu mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, 

kepribadian,  kecerdasan,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  siswa.  Tujuan 

pembelajaran  bahasa,  sastra,  dan  drama  di  sekolah  terkait  pada  tiga  tujuan 

khusus  yaitu  a)  menggunakan  bahasa  Indonesia  untuk  meningkatkan 

kemampuan  intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, b) menikmati 

dan  memanfaatkan  karya  sastra  untuk  memperluas  wawasan,  serta 

meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  berbahasa,  c)  menghargai  dan 

membanggakan sastra dan drama Indonesia sebagai budaya dan  intelektualitas 

manusia Indonesia. (Waluyo, 1995: 97).
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Pembelajaran  bahasa  Indonesia  terkait dengan salah satu materi  yaitu 

keterampilan  membaca  puisi.  Membaca  puisi  merupakan  keterampilan 

pengekspresian  pemikiran  yang  membangkitkan  perasaan  yang  merangsang 

imajinasi  panca  indra  dalam  susunan  yang  berirama.  Puisi  merupakan  karya 

seni yang erat yang berhubungan dengan bahasa dan  jiwa. Aktivitas membaca 

puisi  tidak  lain dari mengepresikan makna sesuai dengan cita rasa penyairnya. 

karya puisi sangat dekat dengan lingkungannya, mudah diketahui bahkan sudah 

diketahui.  Puisi  merupakan  proses  imajinasi  yang  matang.  Puisi  mempunyai 

rangkaian  unsurunsur  yang  apabila  salah  satunya  hilang  atau  terlepas,  maka 

akan  mengurangi  makna  universal  yang  terkandung  dalam  sebuah  puisi. 

Adapun unsurunsur yang membentuk puisi meliputi 1) tema, 2) rasa, 3) nada, 

4)  gaya, 5) bunyi dan irama. (Kosasih, 2011:115). 

Pembelajaran  membaca  puisi,  pada  dasarnya  merujuk  pada  SKKD 
yang telah ditetapkan. 

SK:  3.  Membaca,  memahami  teks  dengan  membaca  teks  percakapan, 
membaca cepat 75 kata/menit dan membaca puisi 

KD: 3.3 membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat 

Dalam  kegiatan  pembelajaran  keterampilan  membaca  puisi  terdapat 

faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  keterampilan  membaca  puisi  yaitu 

faktor  kondisi.  Adapun  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  keterampilan 

membaca puisi adalah kondisi yang timbul dalam diri siswa yang terdiri atas (a) 

kurangnya motivasi  dan  percaya diri  dalam membaca puisi,  (b)  tidak  tersedia 

materi  yang  memadai  untuk  memancing  keterampilan  membaca  puisi  siswa, 

dan  (c)  tidak  adanya  media  yang  membuat  siswa  tertarik  dalam  belajar,  (d)
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Suasana  yang  tidak  kondusif  dalam  kelas,  (e)  suasana  belajar  yang  kurang 

menyenangkan.  Dalam  pembelajaran  bahasa  Indonesia,  khususnya 

keterampilan  membaca  puisi  faktor  tersebut  harus  benarbenar  diperhatikan 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  pada  guru  kelas  5  SDN 

Panggreh  II  Jabon  Sidoarjo,  diperoleh  hasil  bahwa  peserta  didik  mengalami 

kesulitan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia materi membaca puisi. Peserta 

didik dalam membaca puisi tidak sesuai dengan  kejelasan pelafalan,  intonasi, 

tekanan, gerak tubuh, ekspresi wajah. Dari data yang diperoleh peneliti,  bahwa 

sebagian  siswa  enggan  untuk  membaca  puisi  karena  beranggapan  bahwa 

membaca  puisi  merupakan  pekerjaan  yang  sangat  sulit.  Keraguan  pembaca 

dalam  menafsirkan  makna  puisi  yang  akan  dibaca,  bisa  jadi  menghambat 

kepercayaan diri siswa untuk bisa menyuguhkan penampilan yang seharusnya, 

ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan siswa untuk mengumandangkan puisi. 

Semua  pembaca  puisi  sepertinya  mengetahui  bahwa  berpuisi  asal  bunyi  atau 

asal bersuara akan menghilangkan citra rasa puisi itu sendiri. Dengan kata lain, 

membaca puisi senantiasa harus berusaha menangkap dan menyampaikan pesan 

yang terlebur dalam baitbait itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa 

faktor  kurang  akrab  dengan  puisi  juga  menjadi  faktor  pemicu  rendahnya 

keterampilan pembacaan puisi. 

Dari  hasil  data  observasi  yang  diperoleh,  dapat  disimpulkan  bahwa 

nilai  ratarata bahasa  Indonesia siswa kelas V  terkait dengan pembacaan puisi 

belum  tuntas.  Siswa  yang  memenuhi  nilai  KKM  75  sebanyak  12  siswa  atau
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sebesar 51%, sedangkan siswa yang tidak memenuhi nilai KKM > 75 sebanyak 

10  siswa  49%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  kriteria  ketuntasan  kelas 

sebesar  70%  berarti  siswa  belum  memenuhi  ketuntasan  dari  22  siswa  yang 

belum tuntas sebanyak 10 siswa minimal yang sudah ditentukan. Banyak faktor 

yang  menyebabkan  hasil  belajar  siswa  belum  memenuhi  standart  yang 

ditetapkan,  antara  lain  karena  pendidik  masih  menerapkan  metode  ceramah 

dalam pembelajaran, kurang menggunakan media pembelajaran, pembelajaran 

berpusat pada guru, sehingga pembelajaran cenderung membosankan. 

Siswa  kurang  memahami  konsep  pada  pelajaran  bahasa  Indonesia 

materi  membaca  puisi  sehingga  berdampak  pada  hasil  belajar  siswa  yang 

rendah.  Berdasarkan  diskusi  bersama  guru  kelas  V  SDN  Panggreh  II  Jabon 

Sidoarjo,  maka  diusulkan  salah  satu  solusi  alternatif  pemecahan  adalah 

menggunakan  media  Kartu  Bintang  Cemerlang  (KBC)  dalam  pembelajaran 

Bahasa  Indonesia  khususnya  membaca  puisi  di  kelas  V.  Media  KBC 

merupakan media yang mengemukakan adanya kerjasama antara peserta didik 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran  menggunakan  media  Kartu  Bintang  Cemerlang  (KBC) 

merupakan  salah  satu  tipe  pembelajaran  kooperatif  yang  menekankan  pada 

aspek  pembacaan  puisi  dengan  penghayatan,  teknik  membaca  dan  memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penguasaan akademik. Dengan penggunaan media 

KBC.  Kegiatan  belajar  mengajar  di  SDN  Panggreh  II  Jabon  Sidoarjo 

diharapkan  akan  lebih  bermakna  dan  membantu  peserta  didik  untuk  dapat 

membaca puisi serta mengetahui maksud dari isi dan makna puisi, dengan baik
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melalui  proses  belajar  mengajar  yang  tidak  sematamata  berpusat  pada  guru, 

akan  tetapi  mengkondisikan  terjadinya  komunikasi  antara  guru  dan  peserta 

didik.  Pada  intinya  penerapan  pembelajaran  dengan  KBC  ini  berupaya  agar 

bagaimana peserta didik bisa belajar aktif dan mandiri. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan 

penelitian  yang  berjudul:  “Peningkatan  Keterampilan  Membaca  Puisi  pada 

Siswa Kelas  V  SDN Panggreh  II  Jabon Sidoarjo Melalui Penggunaan Media 

Kartu Bintang Cemerlang (KBC)”. 

1.2  Fokus Masalah 

Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  di  kelas  5  SDN  Panggreh  II 

Jabon  Sidoarjo,  pada  pelajaran  Bahasa  Indonesia  dalam  SK  :  Membaca, 

Memahami  teks  dengan  membaca  teks  percakapan,  membaca  cepat  75 

kata/menit, dan membaca puisi, KD : Membaca puisi dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. Peserta didik kurang tertarik dengan  materi yang disampaikan guru, 

karena  kurang  adanya  media  pembelajaran  yang  digunakan  guru  saat  proses 

pembelajaran.  Sebagai  dampaknya  sebagian  besar  siswa  yaitu  sebanyak  10 

siswa  atau  49%  dari  22  anak  kurang  terampil  dalam membaca  puisi  dengan 

benar sesuai intonasi, ekspresi fisik, penghayatan, dan penampilan.
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah  sebagaimana diuraikan maka dirumuskan 

masalah penelitian berikut ini. 

1) Bagaimana  penerapan  media  Kartu  Bintang  Cemerlang  (KBC)  untuk 

meningkatkan  keterampilan  membaca  puisi  pada  siswa  kelas  V  SDN 

Panggreh II Jabon Sidoarjo ? 

2) Bagaimana  peningkatan  keterampilan  membaca  puisi  pada  siswa  kelas  V 

SDN Panggreh II Jabon Sidoarjo melalui penggunaan media Kartu Bintang 

Cemerlang (KBC)? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Sesuai  rumusan masalah  yang  ditetapkan,  maka  tujuan  penelitian  ini 

dirumuskan berikut ini. 

1) Penelitian  ini  dimaksudkan untuk mendeskripsikan  penerapan media Kartu 

Bintang Cemerlang (KBC) dalam peningkatan keterampilan membaca puisi 

pada siswa kelas V SDN Panggreh II Jabon Sidoarjo. 

2) Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bagaimana  peningkatan 

keterampilan  membaca  puisi  pada  siswa  kelas  V  SDN  Panggreh  II  Jabon 

Sidoarjo melalui media KBC (Kartu Bintang Cemerlang) 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihakpihak berikut ini. 

1) Guru,  bagi  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  tolok  ukur 

keberhasilannya  dalam  meningkatkan  keterampilan  membaca  puisi  siswa 

melalui aktivitas bermain kartu semacam Kartu Bintang Cemerlang (KBC)
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2) Meningkatkan  kinerja  guru  dalam proses  belajar mengajar  khususnya pada 

pembelajaran  membaca  puisi  dengan  menggunakan  media  Kartu  Bintang 

Cemerlang (KBC) 

3) Meningkatkan pemahaman konsep siswa pada keterampilan membaca puisi 

4) Meningkatkan  motivasi  belajar  siswa,  pada  meteri  membaca  puisi,  dan 

aktivitas penggunanaan media kartu untuk menciptakan suasana kelas yang 

lebih aktif. 

5) Peneliti  mendapat  pengetahuan  langsung  dan  keterampilan  pengaplikasian 

pembelajaran  bahasa  Indonesia  dengan  media  Kartu  Bintang  Cemerlang 

(KBC) 

1.6  Batasan Istilah 

Berdasarkan  penjelasan  yang  ada  pada  rumusan  masalah,  maka 

batasan istilah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut, 

1) Peningkatan  Keterampilan  adalah  suatu  usaha  untuk  mencapai  suatu 

kemampuan  belajar  siswa  secara  maksimal.  Dalam  hal  ini  peningkatan 

yang dimaksud adalah suatu kemampuan siswa sejauh mana siswa paham 

tentang  suatu materi  yang  diajarkan  guru  sehingga dapat mengkonstruksi 

pengetahuan  itu  dalam  kehidupan  seharihari.  (Departemen  Pendidikan 

Nasional, 2008:617) 

2) Puisi  adalah  bentuk  karya  sastra  yang menggunakan  katakata  indah  dan 

kaya  makna,  karangan  sastra  yang  cara  penulisannya  terikat  oleh  bait, 

baris. (Nadjua, 2008:7)
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3) Membaca  puisi  adalah  suatu  aktivitas  membaca  karya  sastra  yang 

menggunakan  katakata  indah  yang  bermakna,  yang  merupakan 

penangkapan dan pemahaman terhadap ide. Dalam aktivitas pembacaannya 

diiringi  dengan  curahan  jiwa  dan  penghayatan  terhadap  naskah.(Kosasih, 

2011:97) 

4)Media  Pembelajaran  adalah  suatu  aktivitas  segala  sesuatu  yang  dapat 

digunakan  untuk  menyalurkan  pesan  atau  informasi  dari  sumber    ke 

penerima  sehingga  dapat  merangsang  pikiran,  perasaan,  perhatian,  dan 

minat  serta  perhatian  siswa  untuk  dapat melakukan  proses  belajar  secara 

efisien dan efektif (Daryanto, 2010:7) 

5)  Media  Kartu  adalah  salah  satu  teknik  pembelajaran  yang  efektif  karena 

adanya gagasan secara jelas, terpadu, melalui pengungkapan kata. Sesuatu 

alat  pembelajaran  yang  diwujudkan  secara  visual  ke  dalam  bentuk  2 

dimensi  sebagai  curahan  ataupun  fikiran  yang  bermacammacam,  salah 

satunya media berbentuk kartu. (Hamalik, 1999:5) 

6) Media KBC (Kartu Bintang Cemerlang) media kartu yang dirancang dalam 

bentuk  bintang,  yang  dimanfaatkan  secara  berkelompok,  dengan  tujuan 

mencapai  pemahaman  isi  puisi  yang  ada  pada  media  serta  gambar  yang 

sesuai  untuk  memudahkan  pemahaman  siswa  dalam  membaca  isi  puisi 

dengan cara yang yang benar.


