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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Implementasi Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya 

disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu (1) 

Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Kelulusan, (4) 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan 

Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar 

Penilaian Pendidikan (Trianto, 2010:2). 

Dalam rangka usaha peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, 

khususnya untuk mengintensifkan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan 

dengan tiga kemampuan dasar yaitu kemampuan dasar menulis, membaca, 

dan berhitung serta meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, keterampilan, akhlak mulia serta pengembangan potensi siswa 

dan potensi sekolah, maka di Sekolah Dasar terdapat tim yang terdiri atas 

Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah yang menyusun Pedoman, Arah 

atau Acuan yang berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas 

dalam Maryanto, 2013:1). 

Berdasarkan hal itulah, dalam kurikulum KTSP mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, standar kompetensi mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 
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dua kompetensi yaitu (1) kompetensi berbahasa, dan (2) kompetensi 

bersastra. Dua kompetensi tersebut secara terpadu diajarkan melalui empat 

keterampilan yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Mata pelajaran bahasa dan sastra indonesia merupakan salah satu pokok 

yang wajib dipelajari dan diajarkan di sekolah-sekolah, pelajaran bahasa 

Indonesia juga merupakan pelajaran yang diujikan untuk memenuhi standar 

kelulusan siswa, pelaksanaan pembelajaran bahasa indonesia bertujuan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk mempertajam kepekaan 

perasaan siswa. Guru dituntut mampu memotivasi siswa agar mereka dapat 

meningkatkan minat baca terhadap karya sastra, karena dengan mempelajari 

sastra, siswa diharapkan dapat menarik berbagai manfaat dari kehidupannya. 

Maka dari itu seorang guru harus dapat mengarahkan siswa memiliki karya 

sastra yang sesuai dengan minat dan kematangan jiwa mereka. Berbagai 

upaya dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan tugas untuk 

membuat karya sastra yaitu menulis puisi (Kurniawan, 2013:1). 

Menulis sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa merupakan 

suatu hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa karena 

keterampilan menulis sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan 

dalam memenuhi keperluan sehari-hari yang terkait dengan kegiatan tulis-

menulis. Dengan menulis diharapkan siswa mampu mengungkapkan gagasan 

secara jelas, logis, sistematis, sesuai dengan konteks dan keperluan 

komunikasi. 
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Menulis puisi merupakan salah satu bagian dalam pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kegiatan menulis puisi merupakan hal 

yang sering dianggap sulit dan membosankan karena adanya kendala-kendala 

yang dihadapi. Diantaranya dari kemampuan atau kegemaran guru, 

kemampuan atau kegemaran siswa, penerapan metode pembelajaran dan 

media gambar yang digunakan, situasi dan kondisi pembelajaran, dan 

sebagainya.  

Puisi merupakan ungkapan perasaan seseorang berdasarkan 

pengalamannya. Pengalaman yang diungkapkan dan kemudian dituangkan 

dalam kata-kata indah tersebut tentulah pengalaman yang menarik dan 

berkesan bagi diri siswa. Selain mengungkapkan pengalaman, dalam menulis 

puisi siswa juga diarahkan untuk menyampaikan pesan/amanat melalui puisi 

(Alfiyati, 2014:2). 

Berdasarkan wawancara dengan Guru Kelas V mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SDN Ellak Daya 1 pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 bahwa 

ditemukan kurangnya upaya peningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran khususnya dalam menulis puisi. Pada pelajaran menulis puisi 

masih banyak siswa yang belum mencapai KKM yang ditentukan oleh 

sekolah yaitu 66,5. Sedangkan siswa yang mencapai KKM pada materi ini 

hanya 5 siswa dengan rincian 3 siswa mendapat  nilai 75 dan 2 orang siswa 

mendapat nilai 92,5, sedangkan siswa yang tidak memenuhi KKM ada 10 

siswa dengan rincian 5 siswa mendapat 52,5 dan 5 orang mendapat nilai 50. 

Keadaan ini terjadi karena guru kurang merangsang siswa dalam 
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pembelajaran, artinya metode yang digunakan masih konvensional, sehingga 

siswa belum dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. 

Sampai saat ini, sebagian besar guru masih melaksanakan pembelajaran 

dengan pendekatan konvensional, mengajarkan menulis puisi dengan metode 

ceramah dengan teknik penugasan. Guru menentukan beberapa judul atau 

topik, lalu menugasi siswa memilih satu judul sebagai dasar untuk menulis. 

Yang diutamakan adalah produk yang berupa tulisan.  

Model pembelajaran seperti itu, siswa mengalami kesulitan dalam 

menulis karena keharusan mematuhi judul atau topik yang telah ditentukan 

guru. Hal itu menjadikan kreativitas siswa tidak dapat berkembang secara 

maksimal. Pada hakikatnya, kesulitan menulis tersebut berkaitan dengan apa 

yang harus ditulis dan bagaimana cara menuangkannya dalam bentuk tulisan. 

Kekurangan dari model pembelajaran itu adalah kurangnya motivasi siswa 

untuk menulis sehingga keterampilan menulis siswa pun rendah. 

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa keterampilan menulis puisi perlu 

ditingkatkan. Untuk meningkatkannya, guru harus memperbaiki pendekatan 

pengajaranya. Salah satu metode yang dapat membantu siswa dalam menulis 

puisi adalah metode inquiri.  

Metode inquiri adalah salah satu metode pengajaran yang 

memungkinkan siswa terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya 

untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip materi yang sedang 

dipelajari. Bagi seorang siswa untuk membuat penemuan-penemuan, siswa 

harus melakukan prosesproses mental, misalnya mengamati, menggolong-
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golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, menarik kesimpulan 

dan sebagainya.  

Tahapan proses pembelajaran inkuiri dilaksanakan dengan langkah-

langkah seperti berikut, (1) orientasi; (2) merumuskan masalah; (3) 

merumuskan hipotesis; (4) mengumpulkan data; (5) menguji hipotesis; dan 

merumuskan simpulan. Model inkuiri pada pembelajaran menulis puisi yang 

dikembangkan dilaksanakan dengan enam langkah, yaitu pembukaan 

pembelajaran yang berisi pemaparan tentang konsep menulis puisi, menggali 

informasi dengan cara melakukan Tanya jawab dengan guru, mencari 

informasi/ide untuk menjadi bahan penulisan puisi, menulis puisi, mengoreksi 

hasil tulisan teman, menyimpulkan hasil pembelajaran. Tujuan penambahan 

langkah ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik secara aktif 

dalam pembelajaran menulis puisi. 

Berdasarkan ulasan diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan 

judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi dengan Metode Inquiri Siswa 

Kelas V di SDN Ellak Daya I Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan 

masalah yang penulis dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana penerapan metode inquiri dalam meningkatkan kemampuan 

menulis puisi pada siswa kelas V di SDN Ellak Daya I? 
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2. Bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis puisi dengan metode 

inquiri siswa kelas V di SDN Ellak Daya I? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan yaitu: 

1. Mendiskripsikan bagaimana penerapan metode inquiri dalam 

meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V di SDN Ellak 

Daya I. 

2. Mendiskripsikan hasil menulis puisi dengan metode inquiri siswa kelas V 

di SDN Ellak Daya I. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian ini bisa 

bermafaat dan memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan kualitas 

pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini dapat disimpulkan antara lain: 

1.4.1 Bagi Sekolah 

a. Menjadi bahan referensi untuk mengkaji tentang penerapan metode 

inquiri. 

b. Dengan mengetahui gambaran mengenai metode pembelajaran metode 

inquiri maka diharapkan dapat berguna untuk dijadikan pedoman dalam 

peningkatan pendidikan 

1.4.2 Bagi Guru 

a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam menentukan 

metode  pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. 
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b. Sebagai tambahan wawasan atau gambaran bagi guru dalam mengelola 

kelas ketika kegiatan pembelajaran. 

1.4.3 Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam menulis puisi. 

b. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

1.4.5 Bagi Peneliti 

a. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah 

keilmuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, 

sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dengan wawasan yang 

lebih luas secara teoritis maupun praktis. 

b. Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan peneliti dalam 

mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik yang profesional. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu luas maka peneliti 

memberikan batasan-batasan istilah dalam judul sebagai berikut : 

1. Keterampilan menulis puisi adalah Keterampilan atau kemampuan menulis 

puisi adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan 

kepada pihak lain dengan mengungkapkan bahasa tulis yang bersifat literer 

(Depdiknas dalam Kurniawan, 2013:41). 

2. Metode inquirí adalah adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. 

Dalam pembelajaran ini anak diberi peluang untuk mencari, memecahkan, 

hingga menemukan cara-cara penyelesaiannya dan jawaban-jawabannya 

sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah 

(Riyanto dalam Alfiyati, 2014:16). 


