
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Mendidik anak telah dilakukan sejak dini. Dari anak lahir hingga 

dewasa. Pendidikan pada dasarnya sebagai upaya pendewasaan anak untuk 

menuju perubahan tingkah laku baik yang memberikan disekolah, keluarga 

ataupun lingkunganya. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut tidak bias 

hanya salah satu saja yang mengantarkan kelancaran proses pendewasaan 

dan hasil belajar, namun ketiganya saling berkait. Kita megetahui bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari  berkomunikasi menggunakan bahasa,tanpa 

bahasa kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik.Adapun bahasa yang 

digunakan bisa bahasa lisan,isyarat  atau yang mempunyai keterbatasan 

bisa menggunakan bahasa tubuh mereka dalam berkomunikasai. 

Dalam dunia pendidikan penggunaan bahasa sangat penting,karena 

disitulah bahasa tersebut diolah sehingga dapat digunakan dengan 

baik,maka dibidang pendidikan adanya Bahasa Indonesia. Kita tahu dalam 

Bahasa Indonesia yang diajarkan kepada siswa ada 4 aspek yaitu, berbicar, 

mendengarkan, membaca dan menulis. Dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu sastra dalam bentuk puisi, diketahui siswa banyak yang 

belum bisa mengapresiasikan atau menghayati bait-bait puisi sangat 

banyak, sehingga mereka membaca puisi dengan asal-asalan saja,  
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padahal dalam membaca puisi perlunya penghayatan dan ada tata caranya 

sangat penting agar puisi yang dibawakan dapat diterima dengan baik oleh 

pendegarnya. 

Oleh karena itu diperlukan media yangn bisa membantu siswa 

dalam hal itu, media audio visual adalah salah satu media yang bisa 

digunakan karena media tersebut sangat efektif selain bisa menampilkan 

gambar juga bisa terdengar suaranya jadi intonasi-intonasi sangat jelas. 

Dengan media audio visual diharapkan siswa dapat belajar membaca puisi 

dengan baik dan benar serta dapat mengahayati  dan mengaplisiasai 

dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Gerlach & Ely (1971) “Bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap.” Dalam penegertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.  

Berbagai pengaruh dan pembenahan dalam lingkup kehidupan 

masyarakat Indonesia antara lain dengan memberdayakan seluruh potensi 

yang ada khususnya bagi guru. Realita dalam pembelajaran di kelas saat 

ini adalah adanya kecendrungan siswa memiliki antusias rendah dalam 

mengikuti pembelajaran. Akibat rendahnya minat belajar siswa akan 

mengakibatkan perbedaan pada diri siswa dalam menguasai materi dan ada 

pula siswa yang lambat dalam penguasaan materi.  
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Untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep yang belum 

dikuasai, maka guru harus menggunakan media dan metode yang tepat 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Namun di satu sisi rendahnya kemampuan siswa dalam menerima 

materi pelajaran  dari guru bukan salah satu factor penghambat yang 

berasal dari siswa atau dari guru saja, akan tetapi diperlukan salah satu 

konsep penemuan dalam mengoptimalkan minat siswa dan 

mengkondisikan suasana pembelajaran yang akan mengugah kreatifitas 

siswa. Hal ini yang sangat dominan juga selain dari faktor guru dan faktor 

siswa adalah adanya penerapan strategi pembelajaran, penggunaan media 

pembelajaran. Jika hal tersebut sudah ditempuh guru akan tetapi hasil 

maksimal belum tercapai, maka diperlukanya sebuah konsep agar 

menemukan sebuah proses pembelajaraan yang menghasilkan target 

maksimal dari kemampuan siswa dan guru. Salah satu diantaranya adalah 

menggunakan dan memberdayakan sumber belajar di lingkungan siswa 

antara lain dengan menggunakan benda – benda di sekitar siswa agar dapat 

menghilangkan verbalisme dari penanaman konsep belajar mengajar oleh 

guru kepada siswa. Konsep tersebut diterapkan agar siswa mampu dan 

mencapai pembelajaran dengan taraf ketuntasan atau belajar tuntas. Hal ini 

secara rinci merupakan proses belajar perbaikan pembelajaran. Pada saat 

siswa belum mencapai belajar tuntas, maka diperlukan sebuah upaya 

mengadakan pembelajaran perbaikan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Suasana kelas yang kurang mendukung kelancaran proses belajar 

mengajar mengakibatkan pembelajaran berjalan kaku dan seadanya. 

Penggunaan metode yang kurang tepat untuk membahas pokok 

permasalahan/materi menjadikan pembelajaran yang mudah membosankan 

dan jenuh. Begitu juga buku teks yang tidak mendukung / menunjang 

proses pembelajaran membuat guru dan siswa kurang wawasan. Hal ini 

perlu didukung pula dengan sistem penilaian yang sesuai dengan aspek 

penilaian agar proses pembelajaran menjadi bermakna. 

Dengan adanya media pembelajaran audio visual ada  beberapa 

manfaat yang diperoleh guru antara lain adalah bahwa guru dapat:  

1. Guru lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran membaca puisi 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Guru dapat mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna 

peningkatan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif 

lebih banyak. 

3. Guru dapat mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Bahkan guru 

juga dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar, topik apa yang 

dipelajari. 
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4. Guru dapat mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-

soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. 

C. Pembatasan masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka agar dalam penelitian dapat 

terarah perlu adanya pembatasan masalah.:  

1. Masalah dalam Penelitian Tindakan ini adalah : Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Tentang Materi Membaca Puisi dengan Penerapan 

Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V 

pada sekolah SD Negeri 01 Ganten. 

2. Dengan penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa membaca puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

3. Lokasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Sekolah Dasar 

Negeri 01 Ganten, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Kranganayar. 

 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah penerapan media audio visual dapat meningkatkan hasil 

belajar membaca puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa 

kelas V SD Negeri 01 Ganten Tahun Pelajaran 2011  ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian dalam rangka melakukan penelitian tindakan kelas 

bertujuan untuk : 

Mengetahui peningkatan hasi belajar membaca puisi pada mata pelajran 

Bahasa Indonesia melalui penerapan media audio visual pada siswa kelas 

V tahun 2011. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini  paling tidak memiliki dua manfaat yakni manfaat teoritis 

dan manfaat praktis.  

Dari kedua manfaat tersebut di bawah ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan tambahan bekal 

bagi Pengajar pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia pada khususanya 

dan Guru Mata pelajaran lain  pada umumnya. Terutama adalah 

dengan melalui penerapan media audio visual. 

2. Manfaat Praktis 

    Penelitian ini memberikan manfaat praktis : 

a. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan pemberdayaan media audio visual dalam 

pembelajaran di sekolah, agar prestasi dan hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik, tidak terbatas pada pembelajaran Bahasa  
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2) Indonesia saja melainkan diterapkan pada pembelajaran yang 

lain. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap 

upaya memenuhi sarana dan prasarana di sekolah. 

4) Terwujudnya program sekolah baik yang telah direncanakan 

maupun dapat mengevaluasai pelaksanaan kegiatan program di 

sekolah. 

b. Bagi Guru 

1) Guru bisa lebih professional dalam mengajar, sehingga 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. 

2) Guru bisa menggunakan media audio visul sebagai sarana dalam 

pembelajaaran sehigga pembelajaran lebih efektif, kreaktif dan 

menyenagkan. 

c. Bagi Siswa 

1) Siswa menjadi lebih mudah untuk mengapresiasaikan makna- 

makna dalam puisi tersebut. 

2) Siswa menjadi lebih termotivasi untuk membaca puisi dengan 

baik dan benar dengan media audio visul. 

3) Meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. 

4) Meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas 

 

 




