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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Bangsa yang maju dapat 

dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia 

tercermin dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dimana 

pendidikan menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang telah ada di dalam 

diri manusia melalui kegiatan belajar mengajar.   

Demikian pula halnya dengan kegiatan dalam masyarakat tidak terlepas dari 

bahasa. Semua orang menyadari bahwa dalam interaksi sesama manusia 

memerlukan bahasa untuk berkomunikasi. Nasucha (2012:1) mengungkapkan 

bahwa “Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi paling penting untuk 

mempersatukan seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat 

mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tulis, dari segi rasa, karsa, dan 

cipta serta pikiran baik secara etis, estetis, dan logis.” 

Dalam kehidupan terdapat keterampilan berbahasa, yaitu mencakup empat 

komponen. Keempat komponen itu adalah berbicara, menyimak, membaca, dan 

menulis. Keterampilan dari empat komponen tersebut merupakan satu kesatuan 

yang saling menunjang. Nurjamal (2011:69) menegaskan bahwa “menulis 

merupakan sebuah keterampilan berbahasa yaitu kemampuan seseorang dalam 

mengemukakan pemikirannya, gagasan, perasaan, kepada orang atau pihak lain 

dengan menggunakan media tulis.” 

Meskipun menulis diajarkan disetiap jenjang pendidikan, namun pada 

umumnya siswa belum mampu  menulis dengan baik, terutama dalam menulis 

puisi. Maulana (2013:22) menyatakan bahwa “menulis puisi adalah 

mengekspresikan pengalaman batin kedalam bentuk tulisan yang membutuhkan 

imajinasi, simbol, dan metafor sebagai kendaraan utamanya.” 

Permasalahan dari proses pembelajaran menulis puisi di kelas VA 

Muhammadiyah  22 Sruni adalah hasilnya keterampilan menulis puisi  masih 
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rendah. Faktor rendahnya keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VA 

Muhammadiyah  22 Sruni adalah media yang digunakan guru dalam 

pembelajaran masih konvensional, sarana dan prasarana yang belum memenuhi, 

siswa juga masih kesulitan dalam memilih kata saat menulis puisi dan kurangnya 

motivasi dan bimbingan guru saat pembelajaran. Hal tersebut didukung dengan 

data hasil pengamatan pada siswa. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan 

ditemukan dari 40 siswa nilai rata-rata keterampilan menulis puisi siswa masih 

rendah, dapat dibuktikan berdasarkan nilai yang mencapai KKM (skor ≥75) 

sebanyak 13 siswa (32.5%) dan yang belum mencapai KKM sebanyak 27 siswa 

(67.5%). 

Dalam  hal  ini, peran guru sangat penting sehingga pembelajaran dapat 

dilaksanakan  sesuai dengan  tujuan pembelajaran  yang akan dicapai. Untuk 

menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, seorang 

guru harus memperhatikan penggunaan media pembelajaran  sehingga tercipta 

proses pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien. Brown dalam Indriana 

(2011:15) menyakini bahwa “media yang digunakan dengan baik oleh guru atau 

siswa dapat mempengaruhi efektivitas progam belajar dan mengajar.” 

Melalui penerapan media gambar dan video dalam keterampilan menulis 

puisi diharapkan dapat meningkatkan  keterampilan menulis puisi pada siswa 

kelas VA SD Sruni Surakarta. Penggunaan media gambar dan video dapat 

menarik perhatian siswa dalam menulis karena dapat menyajikan suatu obyek 

yang tidak dapat disajikan secara nyata sehingga merangsang kemampuan 

berimajinasi dalam pemilihan kata dalam menulis puisi dan dapat membantu 

guru dalam mengajarkan menulis puisi. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mangadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan  judul “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi 

Menggunakan Media Gambar dan Video pada Siswa Kelas VA di SD 

Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 ” diadakan 

sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diajukan 

dalam penelitian yaitu apakah penggunaan media gambar dan video dapat 

meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas VA SD 

Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui “peningkatan keterampilan menulis puisi  

dengan penggunaan media gambar dan video pada siswa kelas VA SD 

Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016.” 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan keterampilan menulis  

puisi menggunakan media gambar dan video. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Guru  

Dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar Bahasa 

Indonesia di kelas VA SD Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta. 

2) Bagi siswa  

Dapat meningkatkan keterampilan  siswa dan hasil belajar dalam 

menulis puisi 

3) Bagi sekolah  

Meningkatkan mutu proses pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya 

menulis puisi. 

 

 

 

 


