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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah kebutuhan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan 

melalui pengajaran yang wajib dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan suatu 

bangsa. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2019 

pasal (1) menyatakan bahwa “satuan pendidikan adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan 

informal pada setiap jenjang pendidikan.”  Pendidikan formal di Indonesia biasanya 

dibagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Satuan 

pendidikan formal dalam sekolah dasar memuat pembelajaran yang berupa 

pengetahuan umum, pengetahuan agama dan olahraga. Salah satu pembelajaran 

pengetahuan umum yang sering diremehkan oleh siswa maupun guru adalah 

Bahasa Indonesia.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang memuat 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta memuat sastra Indonesia. 

Gani dkk. (2018:1) menyatakan bahwa sastra adalah pencerminan komunikasi 

budaya dalam masyarakat berisi pesan kemanusiaan yang bersifat umum. Dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014 pada pasal (1) menyatakan bahwa 

“Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman dan 

penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, 

tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas 

karya sastra Indonesia.” Sedangkan tujuan diadakannya pembelajaran Bahasa 

Indonesia di sekolah adalah agar siswa mampu menghargai dan memahami bahasa 

dan sastra Indonesia baik makna, fungsi, maupun penggunaan bahasa yang tepat.  

Sastra Indonesia mempunyai beberapa jenis yaitu novel, puisi, cerita 

pendek, drama, roman dan prosa. Novel merupakan karya prosa yang menceritakan 

kisah hidup seseorang. Puisi merupakan karya sastra yang bentuknya terikat. Cerita 

pendek merupakan karya prosa yang menceritakan tentang seorang tokoh dengan 

singkat. Drama merupakan karya sastra yang menggambarkan tokoh dalam bentuk 
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gerak. Roman merupakan sastra prosa yang menggambarkan watak tokoh dalam 

cerita. Sedangkan prosa adalah karya sastra yang bentuknya bebas namun terikat. 

Salah satu sastra Indonesia yang masih dianggap sukar oleh siswa yaitu pada puisi. 

Sulkifli dan Marwati (2016:2) menyatakan bahwa puisi adalah bahasa perasaan 

yang mengandung arti mendalam dalam sebuah kata. Puisi merupakan salah satu 

bentuk karya sastra dibuat oleh seseorang yang memiliki makna dalam syairnya 

serta memiliki irama dalam pengucapannya. Puisi sendiri dibedakan menjadi dua, 

yaitu puisi lama dan puisi baru. Dalam membuat puisi yang benar harus 

memperhatikan yaitu pemilihan kata (diksi), bait, irama, rima, dan larik (baris).  

Sulkifli dan Marwati (2016:2) juga menyatakan bahwa menulis merupakan 

proses menuangkan ide menjadi tulisan yang bermakna. Kemampuan menulis 

merupakan kemampuan dasar yang diajarkan dalam dunia pendidikan. Kemampuan 

menulis puisi adalah suatu kemampuan dimana seseorang mengutarakan 

perasaannya melalui tulisan berbait yang memiliki irama dan rima dalam 

pelafalannya. Kosakata yang digunakan untuk menulis puisi tidak boleh 

sembarangan, biasanya penyair menulis puisi menggunakan kata yang 

menggandung makna. Kosakata dalam KBBI mempunyai arti perbendaharaan kata, 

sedangkan dalam Firman dkk (2019:127) menyatakan bahwa kosakata adalah 

kumpulan kata yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Jayanti (2017:204) kosakata 

merupakan unsur bahasa yang digunakan sebagai alat untuk menunjang kegiatan 

berbahasa. Sedangkan menurut Eliana (2020:48) kosakata merupakan 

perbendaharaan kata yang mempunyai makna. Sehingga dapat diartikan bahwa 

kosakata adalah banyaknya kata yang dimiliki oleh individu.  

Peneliti mengambil populasi dari kelas V sekolah dasar dengan rata-rata 

umur 10-11 tahun. Pada kelas V sekolah dasar siswa sudah mempunyai kosakata 

yang relevan banyak. Kosakata yang dimiliki siswa kelas V sudah mencapai ribuan 

kata. Dalam Tarigan (2015:17) pada umur 7-11 tahun perkembangan berpikir siswa 

telah mencapai pada konsep-konsep abstrak dan potensial sedangkan dalam 

perkembangan bahasa telah mencapai kompetensi penuh. Sehingga peneliti ingin 

membuktikan bahwa kemampuan menulis puisi pada siswa kelas V cenderung 

sudah baik dengan penguasaan kosakata yang dimilikinya. Dalam penelitian 
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Prabowo (2020:72) menyatakan bahwa pada kelas V kosakata yang dimiliki oleh 

siswa berjumlah kurang lebih 3000 kata dimana 1162 kata merupakan kata benda, 

1014 kata merupakan kata kerja, 112 kata merupakan kata sifat dan 563 kata 

merupakan kata tidak baku.  

 Dari hasil wawancara kepada kepala sekolah bapak Supaat S.Pd pada 

tanggal 10 september 2020, penguasaan kosakata siswa sudah diajarkan sejak awal 

pembelajaran dengan diadakannya kegiatan literasi membaca dari pihak sekolah. 

Berkaitan dengan adanya Penumbuhan Budi Pekerti yang dicantumkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 sehingga 

menteri pendidikan dan kebudayaan mengharuskan sekolah untuk mengadakan 

kegiatan literasi sekolah. Kegiatan literasi sekolah merupakan gerakan sosial 

dengan memadukan beberapa kegiatan dasar seperti membaca, menulis, menyimak 

dan mendengarkan. Saptarengga (2014) berargumentasi bahwa literasi adalah 

kemampuan berpikir manusia dalam mengucapkan kata dengan jelas segala 

kejadian dalam tulisan.   Kegiatan literasi dilakukan kurang lebih 15 menit diawal 

pembelajaran. Tujuan diadakannya kegiatan literasi membaca untuk menambah 

penguasaan kosakata siswa dalam Bahasa Indonesia dan menjadikan kebiasaan 

membaca untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Tetapi pada masa pandemi 

covid-19 pembelajaran literasi tidak dilaksanakan. Dampak yang terjadi akibat 

tidak dilaksanakan literasi membaca yaitu siswa menjadi malas untuk membaca dan 

menjadikan kosakata siswa cenderung lebih menurun.  

Pembelajaran di sekolah dasar selama pandemi covid-19 dilakukan secara 

daring. Pada kelas tinggi pembelajaran dilakukan melalui tatap muka dan aplikasi 

di handphone seperti whatsapp, google classroom, dan aplikasi belajar lainnya. 

Sedangkan pada pembelajaran di kelas rendah pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan sistem belajar kelompok, dimana pembelajaran dilakukan dengan 

berkumpul di salah satu rumah siswa dan pembelajaran hanya dilakukan selama 

kurang lebih satu jam. Kelas rendah menggunakan pembelajaran daring hanya 

untuk pembagian tugas saja. Dikarenakan tidak semua orangtua siswa mempunyai 

handphone, sehingga pembelajaran dilakukan dengan kelompok belajar. 
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  Dalam pembelajaran daring, kendala yang dirasakan pihak sekolah yaitu 

pembelajaran tidak bisa secara optimal karena waktu pembelajaran hanya dilakukan 

selama satu hingga dua jam saja. Pembelajaran membuat siswa jenuh dan bosan, 

tidak adanya sinyal di desa Tempur, serta pembelajaran yang dilakukan kurang 

sesuai dengan anjuran pemerintah dikarenakan pembelajaran masih dilakukan 

secara luring.  

Dari hasil wawancara dengan bapak Sudiro S.Pd guru kelas V di SD N 02 

Tempur pada tanggal 10 September 2020, pada kelas V sekolah dasar di desa 

Tempur dalam masa pandemi covid-19 penguasaan kosakata yang dimiliki siswa 

rata-rata cukup baik. Kosakata siswa dapat dilihat dari bagaimana mereka 

menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis. Dalam menjawab pertanyaan 

siswa masih berdominan dengan jawaban yang singkat. Dari keseluruhan siswa 

kelas V sekolah dasar, terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dalam melakukan 

interaksi sosial dalam hal menjawab pertanyaan atau mengajukan pendapat baik 

dengan guru maupun dengan teman sebaya. Sehingga dalam menjawab pertanyaan 

terdapat perbedaan jawaban antara siswa yang aktif dengan siswa yang pendiam. 

Adanya ketidaksesuaian jawaban dengan soal bagi siswa yang pendiam 

membuktikan bahwa penguasaan kosakata siswa yang kurang aktif lebih rendah 

dibandingkan dengan siswa yang aktif. 

Sedangkan dalam wawancara dengan siswa kelas V, siswa menyatakan 

bahwa dalam membuat puisi siswa masih kesulitan. Siswa dalam membuat puisi 

harus mempunyai referensi terlebih dahulu untuk memudahkannya menulis puisi. 

Siswa kesulitan dalam merancang ide dan menuangkannya ke dalam bait puisi. 

Dalam hal ini siswa harus mencari buku tentang puisi dan mencari puisi dari 

internet. Dari seluruh siswa kelas V terdapat beberapa siswa yang telah berhasil 

membuat puisi sesuai dengan indikator puisi. Indikator puisi antara lain yaitu, 

kesesuaian judul dengan isi, diksi atau pemilihan kata dan pencitraan atau 

penggunaan majas. Siswa yang berhasil membuat puisi sesuai indikator adalah 

siswa yang sering membaca buku dengan kosakata yang lebih banyak dibandingkan 

dengan siswa yang kurang membaca buku. Siswa yang memiliki kosakata 
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cenderung lebih sedikit mengakibatkan kesulitan menentukan diksi dalam menulis 

puisi.  

Penguasaan kosakata berkaitan erat dengan kemampuan menulis puisi. 

Dalam kemampuan menulis puisi seseorang harus menggunakan kata yang 

bermakna, sehingga dalam pemilihan kata atau diksi seseorang harus memahami 

kata-kata tersirat. Kata tersirat dalam KBBI adalah tersimpul; terkandung; atau 

tersembunyi. Hal ini menyebabkan seseorang harus mengetahui kosakata yang 

cenderung banyak agar dapat memudahkannya dalam menulis puisi. Seperti halnya 

para penyair menggunakan kata tersirat dalam membuat puisi agar menciptakan 

puisi yang indah dan bermakna.   

  Dalam penelitian Diana Saraswati R. pada tahun 2016 yang berjudul 

“Hubungan Antara Penguasaan Kosakata dan Keterampilan Menulis Puisi Siswa 

Kelas III SDN Gugus Ki Hajar Dewantoro Kota Semarang”, menggunakan jenis 

penelitian korelasi dan sampel sebanyak 90 siswa dengan teknik tes. Hasil dari 

penelitian adalah penguasaan kosakata siswa memperoleh skor rata-rata 69 dengan 

kategori baik, dan keterampilan menulis puisi rata-rata skor 68,6 dengan kategori 

baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara penguasaan 

kosakata siswa dengan keterampilan menulis puisi di kelas III SDN Gugus Ki Hajar 

Dewantara dengan signifikasi korelasi sebesar 0,498.  

Sedangkan dalam penelitian Siti A’isah pada tahun 2015 yang berjudul 

“Hubungan Penguasaan Kosakata dengan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 

V SD Negeri Se-Gugus Setya Secang Kabupaten Magelang”, menggunakan jenis 

penelitian korelasi, teknik sampel rumus slovin dengan error sampling 5% dan 

pengumpulan data dengan teknik tes. Hasil dari penelitian adalah hubungan kedua 

variabel bersifat positif dimana hasil perhitungan teknik korelasi product moment  

yaitu 0,729 dan jumlah N = 112 dengan taraf signifikan 5% yaitu 0,186. Hasil rhitung  

lebih besar daripada rtabel yang artinya terdapat hubungan penguasaan kosakata 

dengan keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus Setya 

Secang kabupaten Magelang.   

Dalam penelitian Damaris Simbolon pada tahun 2018 yang berjudul 

“Hubungan Penguasaan Kosakata Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Pada Siswa 
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Kelas V SDN 104204 Sambirejo Timur Tahun Ajaran 2017/2018”, penelitian 

menggunakan jenis penelitian korelasi dengan teknik total sampling. Instrumen 

yang digunakan yaitu tes, dengan tes validitas untuk penguasaan kosakata 

menggunakan analisis product moment soal sebanyak 30 butir dimana 25 soal 

dinyatakan valid sedangkan 5 soal dinyatakan tidak valid. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan penguasaan kosakata siswa yaitu 71,68 

dan rata-rata kemampuan menulis puisi siwa yaitu 78,2. Dari data tersebut Rxy atau 

rhitung mendapatkan nilai sebesar 0,797 dengan taraf signifikan 0,05 dan N = 48. 

Sehingga diperoleh hasil bahwa Rxy > rtabel (0,797 > 0,284). Dari hasil tersebut 

dapat dihitung nilai domisili dari Rxy dengan rumus r2x100% sebesar 63,52%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 63,52% kemampuan menulis puisi dipengaruhi 

oleh penguasaan kosakata siswa sedangkan 36,48% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam tentang Pengaruh Penguasaan Kosakata Siswa Terhadap 

Kemampuan Menulis Puisi pada Kelas V Sekolah Dasar di Desa Tempur. Dengan 

harapan adanya pengaruh penguasaan kosakata siswa terhadap kemampuan 

menulis puisi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Seberapa banyak penguasaan kosakata siswa kels V sekolah dasar setingkat 

di Desa Tempur? 

2. Seberapa besar hubungan penguasaan kosakata siswa dalam kemampuan 

menulis puisi siswa kelas V sekolah dasar setingkat di Desa Tempur?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menemukan Seberapa banyak penguasaan kosakata siswa kels V sekolah 

dasar setingkat di Desa Tempur. 

2. Menemukan hubungan penguasaan kosakata siswa dalam kemampuan 

menulis puisi siswa kelas V sekolah dasar setingkat di desa Tempur. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis dan praktis kepada pihak yang bersangkutan. 

1.4 1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat penambah wawasan dalam melakukan 

penelitian yang sama yaitu penguasaan kosakata dan kemampuan 

menulis puisi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam bidang 

pendidikan. 

1.4 2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa  

a. Dapat menjadikan siswa lebih mengenal ragam kosakata Bahasa 

Indonesia dengan benar. 

b. Meningkatkan pemahaman kosakata Bahasa Indonesia siswa. 

c. Menyadarkan siswa bahwa pentingnya mempelajari kosakata 

Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan.   

2. Bagi Guru 

a. Sebagai informasi bagi guru bahwa pentingnya pembelajaran 

kosakata Bahasa Indonesia kepada siswa. 

b. Sebagai motivasi agar guru memberikan pengajaran kosakata baik 

secara lisan maupun tertulis. 

c. Sebagai motivasi guru mengajak siswa untuk membaca buku agar 

menambah kosakata Bahasa Indonesia siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a. Memberikan masukan kepada sekolah agar menyediakan 

perpustakaan sehingga siswa dapat membaca buku untuk 

menambah keragaman kosakata siswa. 

4. Bagi Peneliti 

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti sebagai calon guru SD dapat 

memahami bahwa penguasaan kosakata bagi siswa itu penting. Hal ini 

meningkatkan semangat peneliti untuk meneliti penguasaan kosakata yang 
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dimiliki oleh siswa. Kosakata yang didapatkan oleh siswa tidak hanya 

sebagai komunikasi lisan maupun tertulis, tetapi juga menciptakan minat 

dan kreasi siswa dalam membuat sebuah karya.  

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami 

maksud yang terkandung dalam skripsi yang berjudul “Korelasi Penguasaan 

Kosakata Siswa Terhadap Kemampuan Menulis Puisi Siswa pada Kelas V Sekolah 

Dasar di Desa Tempur”, maka peneliti akan memberikan batasan pengertian 

sebagai berikut: 

1. Penguasaan Kosakata 

Penguasaan kosakata yang dimaksud oleh peneliti adalah kemampuan siswa 

sekolah dasar dalam memahami dan mengungkapkan kata baik secara lisan 

maupun tertulis. Kosakata yang dimiliki seseorang berfungsi untuk 

memudahkan seseorang mengutarakan isi pikiran atau gagasan yang 

dimilikinya sebagai alat komunikasi. 

2. Kemampuan Menulis Puisi 

Kemampuan menulis puisi yang dimaksud oleh peneliti adalah kemampuan 

siswa sekolah dasar dalam menuangkan ide dan perasaannya melalui tulisan 

yang berbentuk bait dan memiliki irama dalam pelafalannya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


