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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran sastra di Indonesia saat ini mengalami penurunan 

apabila dibandingkan dengan pembelajaran sastra pada masa penjajahan. 

Menurut Saparie (2006) pada zaman penjajahan, pengajaran sastra 

diperhatikan ketat sejak di Hollandsch Inlandsche Scholl (HIS) dan Meer 

Ultgebried Laager Obderwijs (MULO).  

Pembelajaran sastra di sekolah dasar, pada dasarnya merupakan 

bagian dari pembelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

tidak hanya mengajarkan materi kebahasaan, tetapi juga materi kesastraan. 

Kedua materi tersebut direncanakan dan mendapat bagian yang sama sehingga 

pengajarannya juga harus seimbang. 

Pengajaran sastra dalam kurikulum berarti akan membantu siswa 

berlatih keterampilan membaca, keterampilan menyimak, berbicara, dan 

menulis yang masing-masing erat hubungannya (Rahmanto, 2004:17). Dalam 

pengajaran sastra siswa dapat melatih keterampilan menyimak dengan 

mendengarkan suatu karya sastra yang dibaca dan dapat mendiskusikan, 

selanjutnya menulis hasil diskusinya sebagai latihan keterampilan menulis. 

Rahmato (2004: 16) mengungkapkan empat manfaat pembelajaran 

sastra yaitu (1) membantu keterampilan berbahasa, (2) meningkatkan 

pengetahuan budaya, (3) mengembangkan cipta dan rasa, dan (4) menunjang 
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pembentukan watak. Sebuah karya sastra dapat membangkitkan daya 

kreativitas serta imajinasi siswa. Rangsangan dari sebuah karya sastra 

merupakan sebuah kesadaran kreatif sekaligus kesadaran kritis di dalam diri 

siswa yang akan dibutuhkan oleh cabang ilmu apapun yang dikehendaki. 

Tumbuhnya kesadaran siswa akan pentingnya mengapresiasi sastra akan 

mendorong mereka pada kemampuan melihat persoalan secara objektif, 

membentuk karakter, merumuskan watak, dan kepribadian. Dengan kata lain, 

karena manfaat pengajaran sastra dalam meningkatkan kualitas manusia, akan 

pengajaran sastra harus diletakkan sama pentingnya dengan pelajaran ini. 

Apresiasi puisi adalah satu aspek kemampuan bersastra yang harus 

dikuasai siswa yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar di Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD Negeri 1 Tanjung. 

Standar Kompetensi tersebut adalah memahami puisi yang disampaikan secara 

langsung atau tidak langsung. Kompetensi Dasar yang harus dikuasai siswa, 

yaitu (1) mengidentifikasi unsure-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan 

secara langsung atau melalui rekaman, dan (2) mengungkapkan isi suatu puisi 

yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. 

Dalam pelaksanaannya, masih dijumpai guru tidak memakai media 

serta model pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran apresiasi puisi. 

Ketiadaan media serta model pembelajaran yang variatif menyebabkan siswa 

merasa jenuh mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia khususnya apresiasi puisi. 

Hal tersebut mengakibatkan pembelajaran apresiasi puisi berjalan monoton 

dan kurang membangkitkan kreativitas. Kenyataan tersebut terjadi pada siswa 
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kelas V SD Negeri 1 Tanjung UPT Dikdas dan LS Kecamatan Klego 

Boyolali. 

Kegiatan survey awal pada hari Selasa, 16 Agustus 2011, peneliti 

datang ke sekolah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pembelajaran 

apresiasi puisi. Peneliti mengadakan pengamatan proses belajar mengajar guru 

kelas yang peneliti lakukan sebagai berikut : 

1. Siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran apresiasi puisi. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, banyak siswa yang bengong 

dan sulit mengikuti pembelajaran. Mereka banyak yang mengeluh tidak 

bisa memahami kata-kata yang digunakan dalam puisi. 

2. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran apresiasi puisi 

3. Berdasarkan angket yang peneliti bagikan kepada siswa kelas V dapat 

diketahui bahwa ketertarikan siswa terhadap puisi dan pembelajarannya 

tergolong rendah yaitu 50%. (Contoh angket pada survey awal atau 

pratindakan terdapat pada Lampiran 3). 

Pada survey awal ini peneliti juga mendapat data tentang nilai 

apresiasi puisi yang diperoleh siswa. Siswa yang mendapat ketuntasan belajar 

(mendapat nilai  65 sebanyak 13 siswa. Jadi, prosentase siswa yang 

mendapat ketuntasan belajar adalah 60%. Nilai rata-rata siswa adalah 62. 

Ketuntasan hasil belajar atau yang mendapat nilai  65 disesuaikan dengan 

Ktiteria Ketuntasan Minimal (KKM) di kelas V SD Negeri 1 Tanjung UPT 
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Dikdas dan LS Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali (Daftar nilai apresiasi 

puisi pada survei awal terdapat pada Lampiran 2). 

Ada kecenderungan bahwa pembelajaran sastra di sekolah-sekolah 

sering dikritik sebagai pembelajaran yang belum berjalan seperti yang 

diharapkan. Kritikan tersebut berdasarkan adanya kenyataan bahwa tingkat 

apresiasi sastra para siswa, pada umumnya rata-rata rendah. 

Kegagalan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah sudah lama 

terdengar. Banyak pengamat menilai pembelajaran apresiasi sastra selama ini 

berlangsung monoton, tidak menarik, dan bahkan membosankan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sawali (2007) yang menyatakan bahwa siswa tidak 

diajak untuk menjelajah dan menggauli keagungan nilai yang terkandung 

dalam teks sastra, tetapi sekadar dicekoki pengetahuan-pengetahuan tentang 

sastra yang bercorak teoritis dan hapalan. 

Penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran sastra di sekolah dinilai 

mendesak untuk dilaksanakan agar permasalahan tersebut dapat segera 

dipahani, dijelaskan, diketahui penyebabnya, dan akhirnya dapat ditentukan 

berbagai alternatif untuk memberikan solusi, agar kegagalan pembelajaran 

sastra tersebut tidak berlanjut. Kegagalan pembelajaran sastra merupakan 

salah satu sebab merosotnya nilai-nilai moral siswa karena di dalam sastra 

terkandung banyak hal ini tentang nilai-nilai moral yang dikemas dalam 

bahasa yang spesifik, dan memberikan sugesti yang sangat efektif. 

Dengan melihat kenyataan minat baca terhadap karya sastra yang 

rendah juga akan berpengaruh terhadap pemahaman makna dan apresiasi, 
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khususnya makna karya sastra yang berbentuk puisi. Hal ini bisa juga dilihat 

dari tugas-tugas yang diberikan peneliti terhadap mereka (siswa). Tugas-tugas 

itu terutama dari segi memparafresekan puisi ataupun dalam mengambil nilai-

nilai yang ada dalam pembelajaran puisi. 

Kebijakan manusia dapat diperoleh dengan hasrat serta kemauan 

manusia itu sendiri untuk aktif dengan segala kemampuan dan kreativitasnya 

dalam mendapatkan ilmu dari berbagai hasil cipta karya sastra, termasuk 

puisi. Puisi sebagai karya sastra merupakan cermin yang menjadi representasi 

dai realisasi itu sendiri. Puisi mengandung empat masalah yang berhubugan 

dengan (1) kehidupan, (2) kemanusiaan, (3) kematian, dan (4) ketuhanan (Ali 

Imron A.M. 2005: 77). 

Karya sastra, termasuk di dalamnya puisi, merupakan “dunia dalam 

kata” dan “dunia dalam imajinasi” yang membentuk kesatuan dan keutuhan.  

Tugas pemecahan dalam hal ini pengkaji untuk mengetahui segala kekaburan 

elemen yang berfungsi membentuk kesatuan itu. Tugas pembaca adalah 

menghubungkan berbagai unsur sastra yang beraneka ragam itu dengan 

realitas dalam dunia nyata. Karya sastra (puisi) adalah karya imajinatif yang 

polyinterpretable (Ali Imron A.M., 2003: 3) 

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa perolehan makna 

kekayaan yang tersurat dan tersirat dalam puisi jelas kiranya puisi 

memerlukan kajian dan analisi. Dengan analisis yang sungguh-sungguh, 

sudah barang tentu dengan bekal teori yang sepadan, akan terkuak dimensi-

dimensi ekstra yang tersembunyi di balik tulisan (Siswantoro, 2005:4). 
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Berangkat dari pemahaman dasar tersebut, sudah semestinya 

pembelajaran puisi mendapat perhatian yang serius dari guru mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Pembelajaran puisi dapat dipakai sebagai ajang 

“pemanusiaan manusia” yang mengembangkan kemampuan akal dan rasa. 

Pembelajaran puisi menjadi proses yang dinamis, kreatif, dan komunikatif. 

Dalam proses itu guru dan murid bersama-sama mencari, menghayati, 

menikmati, dan memaknai puisi. 

Hasil observasi pratindakan terhadap pembelajaran puisi di kelas 

menunjukkan bahwa pembelajaran puisi kurang memiliki daya pikat bagi 

siswa. Pembelajaran cenderung mekanik, monoton, statis, dan cenderung 

disepelekan. Komunikasi untuk mengaktualisasi dirinya berpendapat dan 

berkreasi. Potensi siswa kurang diberdayakan. 

Meskipun secara komunikatif data angket pratindakan menunjukkan 

bahwa ketertarikan siswa terhadap puisi dan pembelajaran rendah; yaitu 

hanya 60%, ada sebagian data yang menarik. Sejumlah 78% siswa 

menyatakan suka mendengarkan pembacaan puisi 68% menyatakan bisa 

merasakan keindahan puisi. 7% menyatakan dapat merasakan keharuan dan 

kebanggaan. Selanjutnya, data juga menunjukkan 78 % siswa menyatakan 

bahwa puisi itu berguna bagi kehidupan. Yang paling menggembirakan 

adalah bahwa siswa menyatakan ingin dapat memahami puisi dengan baik 

dan lebih baik menunjukkan angka 76 %. Melihat data tersebut berarti ada 

prospek yang cukup menggembirakan. Kemampuan siswa dalam 
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mengapresiasi puisi dapat ditumbuhkembangkan secara optimal dengan 

media pembelajaran yang tepat. 

Pembelajaran yang monoton dan tidak komunikatif akan membawa 

dampak negatif bagi siswa. Ketertarikan siswa terhadap sastra, khususnya 

puisi cenderung rendah. Siswa tidak bergairah mengikuti pembelajaran puisi. 

Secara hakikat siswa tidak dapat menikmati dan menghargai puisi. 

Selanjutnya, ketidaktertarikan terhadap penguasaan materi pelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia. 

Dalam menyikapi permasalahan yang ada di SD Negeri 1 Tanjung 

Klego diperlukan satu media yang dapat membangkitkan minat belajar siswa, 

khususnya apresiasi puisi. Media tersebut harus sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan alat yang digunakan tersedia di sekolah tersebut. Penggunaan 

media dan metode yang inovatif berdampak kreativitas akan semakin terpacu. 

Bertolak dari permasalahan di atas, guru dalam pembelajaran apresiasi 

puisi perlu memanfaatkan media yang sesuai agar dapat memacu kreativitas 

dan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran apresiasi puisi. 

Pemanfaatan media yang sesuai dengan materi belajar dapat memberi 

pengalaman yang sangat dibutuhkan siswa. 

Guru harus bisa memilih media yang sesuai dengan materi pelajaran. 

Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2007: 15) pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, minat yang 

baru, membangkitkan motivasi, rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. 
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Atas dasar itulah penelitian ini menerapkan tindakan dalam 

pembelajaran apresiasi puisi dengan media audiovisual yang berupa rekaman 

pembacaan puisi. Diharapkan pembelajaran apresiasi puisi di kelas dapat 

membawa berbagai manfaat positif dalam pendidikan. Media audiovisual 

adalah salah satu media pembelajaran yang berupa rekaman pesan dan isi 

pembelajaran yang dapat dilihat sekaligus didengar untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sebagai upaya mendukung 

terjadinya proses belajar (Arsyad, 2007: 44). Penggunaan media audiovisual 

ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Ada dua 

alasan yang mendasari tindakan itu. Pertama, media audiovisual adalah 

sebuah media yang selain dapat didengar, juga dapat langsung dilihat. 

Ekspresi seorang tokoh atau sastrawan yang sedang membaca puisi dapat 

secara langsung dapat dinikmati siswa. Puisi adalah produk imajinasi penyair. 

Betapapun realistisnya puisi yang diciptakan, itu tetap hasil olah imajinasi 

yang merupakan eksploitasi pikir, rasa, dan intuisi penyair. Oleh karena itu, 

puisi adalah produk imajinasi, puisi perlu didekati dengan pemberdayaan 

daya imajinasi melalui ekspresi yang ada pada pembacanya. Kedua, secara 

psikologis siswa kelas V SD Negeri 1 Tanjung usia remaja. Salah satu ciri 

perilaku remaja adalah gemar berkhayal. Itu berarti, dengan melihat 

penampilan tokoh yang sedang membaca puisi, siswa akan termotivasi untuk 

dapat berbuat seperti tokoh yang dilihatnya. Dengan demikian, siswa akan 

semakin antusias untuk lebih memahami puisi. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini dapat mengarah 

serta mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi 

ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang dapat 

berakibat penelitian menjadi tidak fokus. Dalam pembatasan masalah ini ada 

tiga hal yang perlu disajikan. 

1. Keaktifan siswa selama apersepsi 

2. Keaktifan siswa selama mengikuti pelajaran 

3. Ketuntasan belajar siswa (mendapatkan nilai ≥ 62) dinilai dari kemampuan 

siswa dalam menggapresiasi puisi dengan audiovisual. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada dua 

masalah yang perlu dicari jabarannya. 

1. Apakah penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Tanjung Klego tahun pelajaran 2011/ 2012? 

2. Apakah penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran apresiasi puisi pada siswa kelas V SD Negeri 1 

Tanjung Klego tahun pelajaran 2011/ 2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian haruslah jelas, mengingat penelitian harus 

mempunyai arah atau sasaran yang tepat. Ada dua tujuan dalam penelitian ini. 
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1. Mendeskripsikan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

apresiasi puisi dengan menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 

V SD Negeri 1 Tanjung Klego tahun pelajaran 2011/ 2012. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

apresiasi puisi dengan menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 

V SD Negeri 1 Tanjung Klego tahun pelajaran 2011/ 2012. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam membenahi sistem 

pengajaran Sastra Indonesia khususnya pengajaran puisi di sekolah. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa  

a. Tumbuh dan berkembangnya minat siswa terhadap puisi 

b. Siswa memiliki kemampuan untuk dapat mengapresiasi puisi 

dengan baik. 

c. Siswa mampu menggali rasa nikmat dan mengungkapkan nilai-

nilai yang terkandung dalam puisi. 

d. Tumbuh dan berkembangnya penghargaan terhadap seni, 

khususnya puisi, di lingkungan siswa. 

e. Terasahnya kepekaan rasa, pikir, dan kemanusiaan, dalam diri 

siswa. 
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2. Bagi Guru 

a. Meningkatnya kemampuan guru untuk berinovasi dan berkreasi 

menyusun model/ skenario pembelajaran. 

b. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran guru tentang pentingnya 

pembelajaran apresiasi sastra. 

c. Meningkatnya kemampuan guru dalam menggali kenikmatan seni 

puisi. 


