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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Guru sangat berperan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, 

secara profesional guru harus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, 

kemudian mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan 

pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, efektif, 

menyenangkan, dan berpusat pada anak didik. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang menumbuhkan kemampuan 

mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik 

dan benar. Guru dituntut mampu memotivasi siswa agar mereka dapat 

meningkatkan minat baca terhadap karya sastra, 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. 

Kemampuan menulis puisi sangat penting, sesuai hakekat pembelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu kemampuan berkomunikasi dan bersastra. Dalam menulis 

puisi terdapat berbagai unsur meliputi tema, pesan/ amanat, Ketatabahasaan/ 

ejaan, dan pilihan kata/ diksi. Kemampuan menulis perlu ditingkatkan karena 

melatih siswa untuk berpikir secara sistematis rasional dan ilmiah, sehingga 

diharapkan dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Melalui menulis puisi 
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siswa dilatih untuk mengorganisasikan ide, gagasan, pendapat, atau tanggapan, 

secara tertulis, yang dianggap oleh siswa lebih sulit bila dibandingkan dengan 

membaca puisi. Dikatakan lebih sulit, karena dalam menulis puisi memerlukan 

kecermatan dan ketepatan dalam memilih kata-kata, kemudian menyusun kata-

kata itu menjadi suatu puisi dan puisi tersebut akan dinikmati bagi orang yang 

membaca maupun orang yang mendengarkan puisi tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V SD Negeri 

Cepokosawit II Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali sudah menerapkan  

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar sebagaimana tercantum dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kenyataannya, tidak semua siswa 

mampu mencapai indikator kompetensi, sebagian besar peserta didik masih  

mengalami kesulitan dalam pembelajaran menulis puisi. Faktor yang 

menyebabkan kemampuan menulis puisi siswa rendah salah satunya disebabkan 

oleh metode yang digunakan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran yang 

cenderung konvensional sehingga metode pembelajaran menulis puisi kurang 

efektif dan menulis puisi menjadi hal yang sulit  dan membosankan siswa.  

Pembelajaran puisi dilakukan dengan hanya diberi contoh dengan 

sedikit ceramah dari guru, yang selanjutnya siswa diberi tugas menulis puisi  

tanpa bimbingan maupun kontrol dari guru. Sehingga dibutuhkan pembenahan 

serius dalam pengajaran menulis puisi, meskipun dipahami bahwa banyak faktor 

yang mempengaruhi ketidakmampuan siswa dalam menulis puisi. Namun diakui 

bahwa peranan guru sangat menentukan. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 
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kreatif dan inovatif serta memiliki kemampuan yang memadai dalam merancang 

pembelajaran menulis, terutama menyangkut teknik dan strategi yang digunakan. 

Berdasarkan hasil tes diperoleh nilai menulis puisi siswa kelas V SD 

Negeri Cepokosawit II sebagaian besar berada di bawah standar ketuntasan 

belajar minimal, dari 16 siswa ada 12 anak memperoleh nilai di bawah 60, 

jumlah siswa yang bernilai di bawah KKM ada 80%. Dari hasil wawancara 

dengan guru, hal tersebut disebabkan proses pembelajaran masih menekankan 

pada penguasaan pengetahuan berbahasa, bukan pada kemampuan atau 

keterampilan berbahasa, untuk itu perlu dilakukan suatu kajian guna menjawab 

permasalahan pembelajaran yang terjadi, hingga menemukan pendekatan 

pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan prosentase ketercapaian 

indikator kompetensi menulis puisi, oleh karena itu Penelitian Tindakan Kelas 

perlu dilaksanakan. 

Dengan banyaknya strategi pembelajaran yang berkembang, guru 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran harus lebih selektif dan kreatif 

dalam memilih suatu strategi yang akan diterapkan. Salah satu strategi efektif 

yang bisa bersentuhan langsung dengan kehidupan siswa adalah dengan 

pendekatan kontekstual. Pendekatan ini merupakan konsep belajar yang 

membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang di ajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa. Hal ini akan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan nyata mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini juga merupakan salah satu usaha agar 
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pembelajaran menulis puisi dapat bermakna bagi siswa dan dapat membantu 

siswa agar lebih mudah menulis puisi menggunakan sesuatu objek yang nyata 

sebagai media untuk menulis puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Selain pendekatan kontekstual guru bisa mengggunakan metode 

pembelajaran inkuiri, Wina Sanjaya (2008 :196) Metode inkuiri adalah sebuah 

model pembelajaran yang mampu menciptakan peserta didik yang cerdas dan 

berwawasan. Dengan metode ini peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis 

karena membiasakan peserta didik memecahkan suatu masalah sendiri. Metode 

ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam meneliti, 

menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Dalam proses 

inkuiri guru dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator, nara sumber dan 

penyuluh kelompok. Para siswa didorong untuk mencari pengetahuan sendiri, 

bukan dijejali dengan pengetahuan. Pendekatan kontektual dengan 

mengkombinasikan metode pembelajaran inkuiri sangat cocok diterapkan dalam 

pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri Cepokosawit II 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas maka dalam 

penelitian ini, peneliti memilih judul “Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi 

Menggunakan Pendekatan Kontekstual  Berbasis Inkuiri Pada Siswa Kelas V SD 

Negeri Cepokosawit II Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2011/2012”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tuliskan di atas, 

permasalahan yang tercakup dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi 

1. Kemampuan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri Cepokosawit II masih 

rendah. 

2. Guru masih menggunakan strategi pembelajaran konvensional. 

3. Guru belum menggunakan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri. 

 

C. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada 

siswa kelas V SD Negeri Cepokosawit II Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Kompetensi Dasar “menulis 

puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat” 

2. Strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kontekstual berbasis inkuiri pada pembelajaran menulis puisi 

bebas di kelas V SD Negeri Cepokosawit. 

 

D. Rumusan Masalah 

Apakah penerapan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri dapat 

meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V SD Negeri 

Cepokosawit II Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2011/2012. 
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E. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis 

puisi melalui pendekatan kontekstual berbasis inkuiri pada siswa kelas V SD 

Negeri Cepokosawit II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

mengenai pendekatan inovatif dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang 

berkaitan dengan meningkatkan kemampuan menulis puisi. Menambah 

wawasan baru pengembangan pendekatan kontekstual berbasis inkuiri dalam 

pembelajaran. Hasil penelitian ini jdapat dijadikan bahan refleksi dan 

perbaikan bagi pengembangan dan peningkatan hasil pencapaian tujuan 

pembelajaran Bahasa Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Memperoleh pengalaman belajar dalam menulis puisi.  

2) Meningkatkan kemampuannya dalam menulis puisi. 

3) Termotivasi dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

b. Bagi guru  

1) Dapat memecahkan permasalahan pembelajaran yang sedang 

dihadapi. 



7 
 

 

2) Dapat dijadikan motivasi dan referensi  untuk memilih pendekatan 

dan teknik pembelajaran yang tepat. 

3) Dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

pada mata pelajaran dan materi pembelajaran yang lain. 

c. Bagi sekolah, dapat memberi masukan dalam rangka peningkatan mutu 

lulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




