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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi hasil dan proses. Dari 

segi proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas. Apabila 

setidaknya-tidaknya sebagian besar (75 %) peserta didik (pesdik) terlibat 

secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Hal 

ini ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi dan rasa percaya diri 

sendiri di antara pesdik. Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri 

pesdik seluruhnya (Mulyasa, 2003: 101). 

 Perubahan-perubahan yang mengarah pada kemajuan pesdik secara 

umum harus selalu dilakukan dan diusahakan. Perubahan-perubahan tersebut 

merupakan hak pesdik sebagai individu yang sedang belajar. Sadar atau tidak, 

pesdik yang belajar memiliki tujuan untuk mendapatkan  pemenuhan 

kebutuhannya agar dia dapat berubah, tentunya dalam pengertian positif. 

Dalam penerapannya metode-metode atau teknik belajar yang dilaksanakan 

kerap sekali kurang bisa secara efektif meningkatkan hasil belajar dalam 

memahami puisi. Salah satu teknik untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah dengan apresiasi puisi. Apresiasi puisi merupakan salah satu 

teknik dalam pengenalan dan pemahaman yang tepat terhadap nilai puisi, dan 
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kegairahan kepadanya, serta kenikmatan yang timbul sebagai akibat dari 

semuanya (Baribin, 1990: 13). Apresiasi, arti yang tepat dalam pembicaraan 

ini ialah (1) petimbangan, penilaian, (2) pemahaman dan pengenalan yang 

tepat, (3) pernyataan yang memberikan penilaian (Baribin, 1990: 12). 

Diharapkan dengan pembelajaran apresiasi puisi yang berkualitas akan 

berkualitas juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pembelajaran di 

sekolah. Untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran apresiasi puisi, 

pelaksanaannya dilakukan melalui strategi Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

Contextual Teaching and Learning adalah suatu metode dalam sebuah 

pembelajaran yang sistem belajarnya didasarkan pada filosofi bahwa siswa 

mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi 

akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-

tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya (Johnson, 

2007: 14). Contextual Teaching and Learning bisa berhasil karena sesuai 

dengan nurani manusia yang selalu haus akan makna. CTL juga mampu 

memenuhi kebutuhan otak untuk mengaitkan informasi baru dengan 

pengetahuan yang sudah ada, yang merangsang pembentukan struktur fisik 

otak dalam rangka merespon lingkungan (Johnson, 2007: 15). 

Keterkaitan antara CTL dan Apresiasi puisi adalah bahwa keduanya 

sama-sama berangkat dari suatu pemahaman akan makna dalam mempelajari 
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sesuatu hal. Semua pelajaran akan lebih mudah dipahami dengan penerapan 

Contextual Teaching and Learning. Pemilihan apresiasi puisi dalam 

pengetengahan penelitian ini adalah di dalam puisi terdapat banyak sekali 

pemahaman-pemahaman yang mengajak para pesdik mengetahui secara luas 

berbagai bidang pengetahuan.  

Untuk bisa mengapresiasikan sebuah karya sastra (puisi) berarti harus 

bisa memahami isi dari puisi tersebut. Untuk bisa memahami berarti harus 

menganalisisnya terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan oleh Culler (dalam 

Pradopo,1995: 141) menganalisis sastra atau mengkritik karya sastra (puisi) 

itu adalah usaha menangkap makna dan memberi makna kepada teks karya 

sastra (puisi). Karya sastra itu merupakan struktur makna atau struktur yang 

bermakna, dengan demikian untuk bisa mengapresiasikan sebuah puisi 

seseorang harus bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. 

Lokasi penelitian ini adalah pesdik kelas V SD Negeri Jono 2 

Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Alasannya adalah karena selain 

pengajar langsung menerapkan CTL diperkirakan mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran apresiasi puisi. Harapannya, dengan pembelajaran 

apresiasi puisi siswa memiliki sikap yang sama terhadap hal lain dalam 

memaknainya. 

Akhirnya judul yang dapat terumuskan dari latar belakang di atas 

adalah “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Apresiasi Puisi Melalui Strategi 

Contextual Teaching and Learning pada Siswa Kelas V SD Negeri Jono 2, 
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Kecamatan Tanon, Sragen Tahun 2010”, dan beberapa permasalahan yang 

muncul dari latar belakang di atas terumuskan di bawah ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah  peningkatan hasil pembelajaran apresiasi puisi di SD 

Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen tahun 2010 dengan strategi 

Contextual Teaching and Learning? 

2. Bagaimana peningkatkan keaktifan siswa dalam  pembelajaran apresiasi 

puisi melalui strategi Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas 

V SD Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen tahun 2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan peningkatan hasil pembelajaran apresiasi puisi pada 

siswa kelas V SD Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen tahun 2010 

dengan strategi Contextual Teaching and Learning. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

apresiasi puisi melalui strategi Contextual Teaching and Learning pada 

siswa kelas V SD Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen tahun 2010. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran apresiasi puisi melalui strategi contextual teaching and 

learning pada siswa kelas V SD Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen baik 

secara teoritis maupun secara praktis, secara lebih rinci dapat disampaikan di 

bawah ini. 

 

1. Manfaat Teoretis 

a. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian 

diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran apresiasi puisi melalui strategi 

contextual teaching and learning pada siswa kelas V SD Negeri Jono 2 

Kecamatan Tanon Sragen tahun 2010. 

b. Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran apresiasi puisi melalui 

strategi contextual teaching and learning pada siswa kelas V SD 

Negeri Jono 2 Kecamatan Tanon Sragen tahun 2010. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan untuk pembinaan dan motifasi guru agar dapat 

meningkatkan pembelajaran sastra pada umumnya dan pembelajaran 

apresiasi puisi pada khususnya agar pembelajaran ini lebih bermakna. 

b. Bagi Guru 

Sebagai sumbangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran apresiasi puisi. 

c. Bagi Siswa 

Sebagai upaya untuk meningkatkan hasil dari apresiasi puisi dengan 

cara mengenal, dan menghargai puisi. 

 


