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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar seharusnya 

membuahkan hasil belajar berupa perubahan pengetahuan, dan keterampilan 

yang sejalan dengan tujuan kelembagaan sekolah dasar. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Kurikulum 2006, bahwa penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah dasar bertujuan: (1) mendidik siswa agar menjadi manusia Indonesia 

seutuhnya berdasarkan Pancasila yang mampu membangun dirinya sendiri 

serta ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa; (2) memberi 

bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ketingkat yang lebih tinggi; dan (3) memberi bekal kemampuan dasar untuk 

hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan di lingkungannya (Depdikbud, 2006). 

Pembelajaran Bahasa Indonsia khususnya di sekolah dasar banyak 

mengalami hambatan karena ada beberapa faktor salah satunya adalah 

penggunaan metode atau model pembelajaran yang kurang tepat, sehingga 

menyulitkan guru untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar pada saat ini masih banyak 

diterapkan dengan metode konvensional yaitu pembelajaran yang berfokus 

pada metode cermah sehingga siswa menjadi bosan dan sulit menerima 

pelajaran. Melihat kondisi ini pembelajaran Bahasa Indonesia perlu 

ditingkatkan melalui Penelitian Tindakan Kelas. 

Pembelajaran yang berhasil ditunjukkan dengan dikuasainya materi 

pembelajaran oleh anak. Tingkat penguasaan materi anak biasanya dinyatakan 

dengan nilai. Di kelas kami, pada ulangan tengah semester mata pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas III Semester I Tahun Pelajaran 2012/2013, 

menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pembelajaran puisi yang disampaikan guru. Dari hasil data yang ada 

menyebutkan bahwa nilai dari jumlah siswa Kelas III sebanyak 32 siswa, 
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hanya 19 siswa yang mencapai nilai KKM (Nilai 70 ke atas atau (59,38%), 

dan 13 siswa mendapat nilai dibawah KKM. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa  40,63% siswa mendapat nilai rendah dibawah KKM 70 mata pelajaran 

bahasa Indonesia khususnya puisi di SDN 01 Suruhkalang. 

Adapun nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya puisi di 

sekolah menjadi rendah dikarenakan kurangnya media pembelajaran sehingga 

pada saat pelajaran anak kurang tertarik terhadap materi yang disampaikan. 

Selain itu guru dalam memberikan pembelajaran hanya menggunakan metode 

ceramah saja sehingga pembelajaran bersifat monoton, tidak menarik, tidak 

menerapkan media yang sesuai dengan materi, dan tidak membuktikan 

hipotesa. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menggunakan metode 

demonstrasi. 

Metode demonstrasi merupakan salah satu metode dalam pembelajaran 

yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyajian bahan pelajaran dengan 

memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk alamiah (asli) 

maupun dalam bentuk buatan (tiruan), yang sering disertai dengan penjelasan 

lisan. Melalui metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap 

pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk 

pengertian yang baik dan sempurna. 

Dengan adanya model pembelajaran dengan metode demonstrasi 

diharapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran puisi dan mengatasi 

berbagai masalah yang ada yaitu: situasi belajar yang kondusif, siswa lebih 

aktif dan kreatif, minat siswa meningkat,antusias siswa juga  meningkat, siswa 

lebih tertarik terhadap model pembelajaran yang diterapkan guru sekarang, 

sehingga nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya puisi diharapkan  

akan lebih meningkat, sehingga keberhasilan dalam mata pelajaran  Bahasa 

Indonesia khususnya puisi sebesar 90% siswa memiliki nilai diatas KKM 

yaitu 70. 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, peneliti ingin membuktikan 

lebih lanjut, peneliti melakukan  penelitian dengan judul: “Upaya Peningkatan 
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Hasil Belajar Puisi Melalui Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas III 

Semester I SD Negeri 01 Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, rumusan 

masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: “Apakah Metode 

Demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar Puisi pada siswa kelas III SD 

Negeri 01 Suruhkalang Karanganyar Tahun Ajaran 2012/2013?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah 

mengetahui peningkatan hasil belajar puisi melalui metode demonstrasi pada 

siswa kelas III SDN 01 Suruhkalang Karanganyar tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian harus bermanfaat  terhadap pembaca dan peneliti itu 

sendiri, adapun manfaat yang diharapkan adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan pengetahuan kepada pendidik untuk dapat meningkatkan  

hasil belajar puisi melalui metode demonstrasi dan menambah  proses 

pembelajaran yang inovatif, aktif, dan menyenangkan. 

b. Membantu pembinaan murid untuk meningkatkan hasil belajar   puisi 

melalui metode demonstrasi. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil  penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan permasalahan dan 

cara mengatasi masalah yang timbul dalam hasil belajar puisi. Selain 

itu penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan inovasi 

pengembangan kualitas hasil belajar bahasa Indonesia dengan 

pendekatan metode demonstrasi karena metode demonstrasi dapat 
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meningkatkan kreativitas guru dan tidak lagi mengacu pada model 

pembelajaran yang konvensional yang selama ini sering di terapkan 

pada saat proses pembelajaran 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat  untuk menambah pengetahuan siswa 

dalam hasil belajar puisi, menggali potensi siswa dalam belajar puisi, 

dan meningkatkan minat dan antusias siswa dalam  belajar puisi dan 

menjadikan suasana pembelajaran lebih menyenangkan karena 

menambah pemahaman siswa tentang belajar puisi. 


