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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa termasuk hasil budidaya cipta karsa dan karya manusia yang dapat 

dinikmati dan terus berkembang dari masa ke masa serta harus dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari, bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi 

antarmanusia. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan salah satu 

bentuk pelaksanaan pembelajaran yang wajib dilaksanakan. Menurut Zulela 

(2013: 4) pembelajaran bahasa Indonesia di SD berguna untuk mengarahkan 

peserta didik dalam meningkatkan komunikasi secara lisan ataupun tulisan dengan 

baik.  

 Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar terbagi menjadi 4 aspek 

keterampilan berbahasa dan bersastra. Empat keterampilan berbahasa dan 

bersastra tersebut yaitu (a) menyimak atau mendengarkan karya sastra,               

(b) berbicara atau membicarakan unsur yang terkandung di dalam karya sastra,  

(c) membaca berbagai macam karya sastra, dan (d) menulis apa yang terkandung 

dalam pikiran, dan perasaan yang ada dalam karya sastra (Zulela, 2013: 5). 

 Siswa diharapkan mampu menguasai 4 aspek keterampilan berbahasa dan 

bersastra dalam pembelajaran sastra, sehingga siswa dapat mengungkapkan, 

menemukan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai pemikiran, 

pengetahuan dan gagasan tentang karya sastra serta berbahasa dengan kemampuan 

yang mereka miliki. Pembelajaran sastra di sekolah dasar mempunyai tujuan 

untuk membina apresiasi anak terhadap karya sastra secara tertulis maupun lisan, 
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oleh karena itu anak bisa mengembangkan kearifan, kejelian, dan ketelitiannya 

untuk mengetahui isyarat atau pesan yang terdapat dalam sebuah karya sastra dan 

dapat mengapresiasi sastra.  

 Apresiasi sastra merupakan konsep nyata yang pernah terwujud dalam 

tingkah laku serta menuliskan adanya kegiatan yang harus terwujud secara 

kongkret, selain itu Apresiasi sastra dibedakan menjadi dua yaitu apresiasi sastra 

secara langsung dan apresiasi sastra secara tidak langsung. Apresiasi sastra secara 

langsung adalah kegiatan membaca atau menikmati karya sastra berupa teks 

maupun tampil di depan umum secara langsung, sedangkan apresiasi secara tidak 

langsung adalah suatu apresiasi yang dapat ditempuh dengan cara mempelajari 

teori sastra, dan membaca buku atau bacaan tentang kesastraan (Aminuddin, 

2014: 36).  

 Pembelajaran sastra disekolah dasar antara lain yaitu puisi, karena 

pembelajaran puisi mempunyai bahasa yang kuat dan mengandung makna. 

Menurut Waluyo (2005: 1) puisi merupakan karya sastra yang memiliki irama 

dengan diberi kata-kata kias dan bahasa yang dipadatkan dan dipersingkat, 

sehingga  puisi wajib diajarkan di sekolah dasar. Hal ini disebabkan sekolah dasar 

adalah landasan seorang siswa dalam meninba ilmu yang mendasar sebelum ke 

jenjang berikutnya. Menurut Aminuddin (2013: 1-2) sekolah dasar adalah 

pendidikan dasar yang seharusnya bisa membentuk siswa untuk memiliki 

landasan atau dasar yang kuat dan bisa memberikan kemampuan dan keterampilan 

mendasar untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Peran guru dalam 

pembelajaran puisi sangat penting dan guru hendaknya memberikan pembelajaran 

secara bertahap dan menarik, agar siswa bisa memahami pembelajaran puisi 
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dengan baik dan tidak membuat siswa merasa bosan, oleh karena itu guru harus 

berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran dan memiliki strategi pembelajaran 

yang variatif agar pembelajaran puisi lebih menarik, menyenagkan dan dapat 

dimengerti oleh siswa.  

 Strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran puisi ada 

banyak macamnya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti 

mengamati bahwa di SDN Sumberoto 02 yang terletak dalam wilayah kecamatan 

Donomulyo telah menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw. Penggunaan strategi ini banyak dilakukan pada kelas tinggi. Hal ini 

disebabkan karena pada kelas tinggi sudah dapat memahami penjelasan yang 

diberikan oleh guru. Menurut guru kelas V Penggunakan strategi pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw guru sebagai fasilitator dapat mengembangkan 

kreatifitasnya dalam penyampaian materi agar pembelajaran lebih menarik, 

efisien, menyenangkan dan mampu menumbuhkan rasa saling membantu, 

bertanggung jawab serta mendorong siswa untuk aktif dalam penguasaan materi 

pembelajaran.  

 Menurut Isjoni (2014: 54) strategi pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan sikap 

aktif dan saling membantu antara teman dalam proses penguasaan materi 

pembelajaran. Anita Lee (dalam Suyadi, 2013: 74) mengatakan bahwa strategi 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dirancang untuk memberikan rasa 

tanggung jawab terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari, baik pembelajaran 

yang sedang dilakukan oleh siswa itu sendiri maupun siswa lain.  
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 Mulyasa (dalam Suyadi, 2013: 74) mengatakah bahwa pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw merupakan pembelajaran yang menggunakan 

kelompok sebagai media belajar setiap kelompok terdiri dari 4-6 peserta, saling 

ketergantungan dan memiliki sikap tanggung jawab untuk menuntaskan materi 

pembelajaran yang dipelajari dan kemudian disampaikan kepada kelompok lain.  

 Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Pelaksanaan Pembelajaran Puisi dengan Menggunakan Strategi 

Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Jigsaw di SDN Sumberoto 02 

Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang”. Penelitian dilakukan dengan tujuan 

untuk mendiskripsikan perencanaan, kegiatan belajar mengajar, sistematika 

penilaian, kendala-kendala dan upaya guru untuk mengatasi kendala yang muncul 

dalam pelaksanaan pembelajaran puisi dengan  strategi pembelajaran cooperative 

learning tipe jigsaw di kelas V SDN Sumberoto 02. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah perencanaan pelaksanaan pembelajaran puisi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas V dengan menggunakan strategi pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw di SDN Sumberoto 02? 

b. Bagaimanakah kegiatan belajar mengajar pada pelaksanaan pembelajaran puisi 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V dengan menggunakan strategi 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw di SDN Sumberoto 02? 
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c. Bagaimanakah sistematika penilaian pada pelaksanaan pembelajaran puisi pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V dengan menggunakan strategi 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw di SDN Sumberoto 02? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut . 

a. Mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan pembelajaran puisi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas V dengan menggunakan strategi pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw di SDN Sumberoto 02. 

b. Mendeskripsikan kegiatan proses belajar mengajar pada pelaksanaan 

pembelajaran puisi pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V dengan 

menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw di SDN 

Sumberoto 02.. 

c. Mendiskripsikan sistematika penilaian pada pelaksanaan pembelajaran puisi 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas V dengan menggunakan strategi 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw di SDN Sumberoto 02. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pengembangan 

pembelajaran puisi dengan menggunakan strategi cooperative learning tipe jigsaw 

dan diharapkan mampu menambah pengetahuan pada pembelajaran puisi di SD. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Bagi peneliti adalah sebagai bahan perbandingan antara teori dengan 

kenyataan dilapangan dan sekaligus sebagai pengembangan potensi diri 

penulis dalam pelaksanaan pembelajaran puisi dengan mengunakan 

strategi pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw. 

1.4.2.2 Bagi guru adalah sebagai bahan masukan untuk peningkatan proses belajar 

mengajar pembelaran puisi dengan mengunakan strategi pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw agar tercipta pembelajaran yang 

kooperatif, menarik dan menyenangkan. 

1.4.2.3 Bagi siswa adalah dapat mengetahui kemampuan berpuisi atau 

kemampuan apresiasi puisi dan dapat memahami materi puisi dengan baik. 

1.4.2.4 Bagi sekolah adalah dengan adanya penelitian ini dapat digunakan dalam 

upaya memperbaiki pembelajaran puisi dan dapat digunakan sebagai 

pembanding dalam proses pembelajaran yang terjadi di kelas. 

 

1.5 Definisi Istilah 

 Definisi istilah yaitu mendefinisikan istilah yang digunakan oleh peneliti 

agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman pembaca. Adapun istilah-istilah 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Sastra adalah suatu karya manusia yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya dan merupakan salah satu bagian dari kesenian yang dapat 

memberikan kesenangan, hiburan, kebahagiaan pada manusia (Sumarjo 

dalam Zulela, 2013: 18-20). 
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1.5.2 Puisi adalah karya sastra yang memperhatikan pemilihan aspek bahasa, 

sehingga bahasanya sangat diseleksi dalam penggunaannya, dimana 

pemilihan bahasa dipertimbangkan melalui unsur bunyi, bentuk dan makna 

agar memperoleh keindahan yang diinginkan (Nugiantoro, 2005: 312) 

1.5.3 Strategi pembelajaran adalah adalah cara yang dipilih oleh guru dan 

digunakan untuk penyampaian materi pembelajaran, sehingga 

mempermudah siswa untuk memahami dan menciptakan suasana nyaman 

dan pembelajaran lebih efektif, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran 

dapat tercapai (Uno, 2011: 2). 

1.5.4 Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang memiliki arti 

melakukan sesuatu dengan bersama-sama dan saling membantu dalam satu 

kelompok. Dengan kata lain, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

yang menggunakan kelompok untuk melakukan sesuatu dan saling 

bekerjasama antaranggota kelompok (Isjoni, 2014: 15). 

1.5.5 Cooperative learning tipe jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang memberikan sikap aktif dan saling membantu antara teman 

dalam proses penguasaan materi pembelajaran (Isjoni, 2014: 54). 

 




