
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan akan dipaparkan beberapa cakupan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Cakupan tersebut antara lain latar belakang, fokus masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa dari sekolah 

dasar adalah keterampilan berbahasa yang baik, karena bahasa merupakan modal 

terpenting bagi manusia. Dalam pengajaran bahasa Indonesia, ada empat 

keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa, keterampilan ini antara 

lain: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut 

saling terkait satu dengan yang lain. 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa seperti yang 

sudah diterangkan diatas. Membaca merupakan aktivitas yang dilakukan pembaca 

untuk mendapatkan makna berupa kata atau huruf yang disampaikan penulis. 

Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang ditulis dengan 

melisankan atau hanya di hati (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Indonesia, 2002:18). 

Seseorang membaca mata mengenali kata serta pikiran menghubungkannya 

dengan makna kata tersebut. Makna kata dihubungkan menjadi frase, klausa, 

kalimat sampai akhirnya menjadi makna keseluruhan dalam bacaan. Makna 

keseluruhan bacaan tidak mungkin akan terjadi apabila tidak memiliki 
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pengetahuan. Singkatnya ketika membaca pikiran sekaligs akan memproses 

informasi yang berhunbungan antara bacaan dan bunyi bahasa.  

Membaca puisi di sekolah dasar merupakan bagian pembelajaran membaca di 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk 

mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan 

(Tarigan, 2008:9). Guru hendaklah membantu siswa untuk dapat mengembangkan 

keterampilan dalam membaca.   

Pembelajaran membaca puisi sangat penting untuk dipelajari. Selain dapat 

melatih siswa untuk membaca dengan baik dan lancar, cara membacakan puisi 

dengan benar yang meliputi pemenggalan, penekanan, tempo, vokal, dan ekspresi, 

dengan puisi dapat juga melatih siswa untuk menceritakan kehidupan atau 

menceritakan keindahan kekaguman mereka kepada makhluk ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa melalui kalimat-kalimat yang masih sederhana sesuai dengan umur atau 

tingkatan pendidikan, dan yang paling utama adalah melatih siswa untuk berani 

tampil dihadapan teman dan guru. Keberanian berbicara dihadapan orang banyak 

sangat dibutuhkan siswa ketika mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan masyarakat.  

Pembelajaran puisi akan berkesinambungan artinya pendidikan Bahasa 

Indonesia tidak hanya berhenti pada tingkat dasar, melainkan akan berlanjut 

sampai jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran puisi lebih baik diberikan di kelas 

rendah. Pada usia-usia seperti ini tingkat rasa keingintahuan anak sangatlah tinggi, 

sehingga penyampaian materi akan selalu diingat Pengenalan puisi atau 

pembelajaran puisi  dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkatan. 
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Menurut Espe (2012), penghayatan anak dalam membacakan puisi masih 

kurang, cara anak dalam membawakan puisi masih meniru cara membaca atau 

cara yang dilakukan oleh guru atau pelatih yang dianggap bagus, serta kepekaan 

batin anak dalam puisi masih belum terlihat.  

Hal tersebut juga terjadi di sekolah SDN Asmorobangun 03 Puncu Kabupaten 

Kediri. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, aspek-aspek yang terlihat yaitu 

penghayatan dalam membaca puisi masih kurang dan hanya sekedar membaca. 

Dalam pembelajaran metode yang dipakai guru dalam menyampaikan materi 

menggunakan metode ceramah. Guru tidak memberikan contoh bagaimana cara 

membaca puisi yang sesuai dengan teknik membaca puisi yang baik. Dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya untuk materi puisi, guru tidak 

melakukan pengamatan khusus. Selain itu, siswa ketika diminta membaca puisi 

tidak mempunyai keberanian dengan alasan tidak bisa dan malu.  Hal tersebut 

hendaknya perlu diperhatikan dan pembelajaran puisi harus diajarkan sejak dini, 

mengingat pembelajaran puisi yang tidak terhenti pada tingkat dasar melainkan 

sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Berdasarkan alasan di atas, perlu digunakan metode pembelajaran yang baru 

untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca puisi adalah dengan 

menggunakan metode membaca terbimbing. 

Metode membaca terbimbing adalah metode pembelajaran terbimbing untuk 

membantu siswa dalam menggunakan strategi belajar membaca secara mandiri 

(Abidin, 2012:90). Pendekatan membaca terbimbing atau biasa disebut dengan 

Guided Teaching merupakan bagian dari komponen pendekatan Whole Language. 
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Membaca terbimbing dapat digunakan sebagai cara guru membimbing siswa 

dalam membaca puisi yang baik sesuai dengan teknik dalam membaca puisi.  

 

1.2 Fokus Masalah 

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan masalah kepada keterampilan membaca 

puisi, keberanian siswa dalam membaca puisi dihadapan teman-teman dan guru 

serta peneliti mengambil cara baru untuk mengajarkan puisi dengan menggunakan 

“Metode Membaca Terbimbing” sebagai pengganti dari metode pembelajaran 

yang lama. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil deskripsi di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan metode membaca terbimbing untuk meningkatkan 

keterampilan membaca puisi siswa kelas III SDN Asmorobangun 03 Puncu 

Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi melalui metode 

membaca terbimbing pada siswa kelas III SDN Asmorobangun 03 Puncu 

Kabupaten Kediri? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan masalah yang diuraikan pada rumusan masalah 

adalah. 
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1) Mendiskripsikan penerapan metode membaca terbimbing dalam 

meningkatkan keterampilan membaca puisi pada siswa kelas III SDN 

Asmorobangun 03 Puncu Kabupaten Kediri. 

2) Mendiskripsikan peningkatan hasil keterampilan membaca puisi melalui 

metode membaca terbimbing pada siswa kelas III SDN Asmorobangun 03 

Puncu Kabupaten Kediri. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara langsung atau 

tidak langsung bagi guru, dan sekolah. Manfaat tersebut diantaranya. 

1. Bagi Guru 

a. Diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi guru dalam 

meningkatkan keterampilan membaca puisi dengan metode membaca 

terbimbing. 

b. Menjadi wahana kreatif guru dalam menerapkan metode pembelajaran 

inovatif di kelas rendah. 

c. Memberikan kemudahan kepada guru untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

a. Memberikan informasi tentang upaya meningkatkan keterampilan 

membaca puisi dengan metode membaca terbimbing. 

b. Meningkatkan kualitas guru dalam melakukan proses belajar mengajar di 

dalam maupun di luar kelas. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Untuk menyamakan persepsi antara pembaca dan peneliti, maka perlu 

disampaikan beberapa penegasan istilah yang terkait dengan judul penelitian ini, 

yaitu. 

a. Metode adalah cara yang telah diatur dan berfikir baik-baik untuk mencapai

sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. (KBBI, 2007:585)

b. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan

melisankan atau hanya dalam hati). (KBBI, 2007:96)

c. Terbimbing adalah pimpin, tuntun. (KBBI, 2007:131)

d. Meningkatkan adalah menaikkan (derajat, taraf, dsb); mempertinggi;

memperhebat (produksi,dsb). (KBBI, 2008:1470)

e. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta

penyusunan larik dan bait. (KBBI, 2008:1112)

f. Metode membaca terbimbing adalah metode pembelajaran terbimbing untuk

membantu siswa dalam menggunakan strategi belajar membaca secara

mandiri. (Abidin, 2012:90)

g. Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang

strategis dan mutlak dikuasai oleh siswa SD setelah mampu menyimak dan

berbicara. (Khalik, 2009:22)




