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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 

belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dirim kepribadian, kecerdasan, sikap sosial 

dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Proses 

pendidikan diselenggarakan secara formal di sekolah dari pendidikan formal yang 

paling dasar (SD) sampai perguruan tinggi (PT) tidak lepas dari kegiatan belajar yang 

merupakan salah satu kegiatan pokok dengan guru sebagai pemegang peranan utama. 

Pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran telah dilakukan seusia manusia itu sendiri 

sebagai pelaku dalam pendidikan. 

Dalam pengajaran atau proses belajar-mengajar guru memegang peran sebagai 

sutradara sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah tugas dan tanggung jawab 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. Guru sebagai tenaga 

profesional harus memiliki sejumlah kemampuan mengaplikasikan berbagai teori 

belajar dalam bidang pengajaran, kemampuan memilih dan menerapkan metode 

pengajaran yang efektif dan efisien, kemampuan melibatkan siswa berpartisipasi aktif, 
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dan kemampuan membuat suasana belajar yang menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan (Widyastono, 2009: 1). 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditunjang oleh kemampuan 

pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu terapan serta ilmu pengetahuan 

dasar secara seimbang. Salah satu usaha untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan 

dasar secara seimbang. Sala satu usaha untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan 

dasar adalah dengan meningkatkan keterampilan berbahasa. Ruang lingkup 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD yaitu dari aspek kemampuan berbahasa meliputi 

aspek menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Burns, dkk. (dalam Rahim, 2008: 1) mengemukakan bahwa kemampuan membaca 

merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar. Namun, anak-anak 

yang tidak memahami pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi untuk 

belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang terus-menerus dan anak-anak yang 

melihat tingginya nilai (value) membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat 

belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menemukan keuntungan dari 

kegiatan membaca. 

Tumbuh berkembangnya minat membaca siswa salah satunya dengan memberikan 

materi pembelajaran semenarik mungkin. Agar siswa dapat termotivasi 

keingintahuannya terhadap materi yang dipelajari. Puisi merupakan salah satu materi 
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yang ada di kelas V SD. Melalui membaca puisi siswa akan diajak tentang 

pembelajaran bahasa sekaligus sastra yang berupa makna dalam setiap bait puisi. 

Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya 

makna. Keindahan puisi disebabkan oleh diksi, pengimajian, gaya bahasa dan bunyi 

yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Adapun kekayaan makna yang 

terkandung dalam puisi dikarenakan oleh pemadatan segala unsur bahasa.  

Samuel Taylor Coleridge (dalam Pradopo, 2009: 6) mengemukakan bahwa puisi 

adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang 

setepat-tepatnya dan disusun sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara satu 

unsur dengan unsur lain erat hubungannya dan sebagainya. 

Aspek keterampilan berbahasa yang salah satunya membaca, akan terdorong 

kemajuannya apabila diterapkan melalui penggunaan media yang ada. Keterampilan 

membaca puisi dapat dilakukan melalui media audiovisual. Gambaran siswa terhadap 

penggunaan media akan semakin luas, bukan dari gurunya saja yang dijadikan sebagai 

sumber pembelajaran, melainkan melalui media-media yang sudah ada yang 

salahsatunya yaitu media audiovisual. Wujud nyata tentang kejadian-kejadian yang ada 

di alam serta berbagai contoh yang ada pada materi pembelajaran akan menambah 

konsep pemikiran siswa bahwa membaca puisi dapat diberikan berbagai alternatif 

pilihan melalui media audiovisual. 



4 
 

Untuk mengetahui peningkatan membaca puisi siswa SD, maka penelitian ini 

mengambil judul “Peningkatan Keterampilan Membaca Puisi dengan teknik pemodelan 

Melalui Media Audiovisual Pada Siswa Kelas V SD Bulucangkring Kecamatan Jekulo 

Kudus”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah diperlukan karena terdapat berbagai masalah-masalah yang 

timbul saat penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat masalah-masalah 

yang teridentifikasi perlunya dilakukan analisa. Beberapa masalah tersebut antara lain: 

1. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca puisi kemungkinan disebabkan oleh 

kurang minatnya siswa saat membaca buku-buku pelajaran. Berkenaan dengan hal 

ini muncul permasalahan yang perlu diteliti, yaitu apakah penggunaan keterampilan 

membaca dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

2. Pembelajaran cenderung masih monoton, artinya siswa hanya diberikan latihan-

latihan soal puisi dengan pembanding teori penjelasan dari guru. Kegiatan ini 

memunculkan pertanyaan apakah pemilihan bahan ajar yang tepat dapat 

meningkatkan keterampilan membaca puisi. 

3. Penggunaan media dalam pembelajaran masih kurang menarik. Sehingga guru 

cenderung menggunakan dirinya sebagai alat peraga sekaligus sebagai media dalam 

pembelajaran. Terkait dengan hal ini, maka muncul pertanyaan apakah melalui 

media audivisual dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
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4. Kemampuan guru dalam mengaktualisasikan puisi masih terlalu sedikit. Sehingga 

siswa memperoleh gambaran mengenai keterampilan membaca puisi masih kurang. 

Terkait dengan hal ini, maka muncul pertanyaan apakah keterampilan membaca 

siswa akan meningkatkan melalui aktualiasi puisi. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perlu adanya pembatasan masalah agar 

penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi secara mendalam dan efektif, agar tidak 

terlalu luas dan berpusat pada masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan keterampilan membaca akan digunakan sebagai cara untuk 

meningkatkan minat siswa terhadap puisi. 

2. Bahan ajar yang digunakan pada penelitian ini akan diberikan secara runtut mulai 

dari pemilihan materi, adaptasi materi yang digunakan dan jika diperlukan 

mengadobsi materi yang ada dilingkungan sekitar siswa. 

3. Media audiovisual pada penelitian ini diberikan menyesuaikan dengan tema puisi 

yang ada. Sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan. 

4. Aktualiasi puisi dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sehingga muncul 

pemerolehan ide yang diperoleh siswa. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan penuntun bagi langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti dalam kegiatan penelitiannya (Syamsuddin dan Pamaranti, 2006: 48). 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1.  Apakah penggunaan audiovisual dapat meningkatkan keterampilan membaca puisi 

siswa kelas V SD Bulungcangkring kecamatan Jekulo Kudus? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran keterampilan membaca puisi melalui media 

audivisual pada siswa kelas V SD Bulungcangkring kecamatan Jekulo Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh yang timbul ketika penerapan keterampilan membaca puisi 

melalui audiovisual pada siswa kelas V SD Bulungcangkring kecamatan Jekulo 

Kudus? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang jelas memberikan landasan untuk merancang penelitian metode 

penelitian yang tepat, dan pengelolaan penelitian  (Syamsuddin dan Pamaranti, 2006: 

51). Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan audiovisual dapat meningkatkan keterampilan 

membaca puisi siswa kelas V SD Bulungcangkring kecamatan Jekulo Kudus. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran keterampilan membaca puisi melalui 

media audivisual pada siswa kelas V SD Bulungcangkring kecamatan Jekulo 

Kudus. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul ketika penerapan keterampilan membaca 

puisi melalui audiovisual pada siswa kelas V SD Bulungcangkring kecamatan 

Jekulo Kudus. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Pada prinsipnya penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik yaitu dapat 

mencapai tujuan penelitian secara optimal,  menghasilkan laporan yang sistematis dan 

dapat bermanfaat secara umum. 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah teori mengenai 

peningkatan keterampilan membaca puisi yang salah satunya menggunakan media 

audiovisual.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan siswa 

tentang keterampilan membaca puisi melalui media audiovisual. 

b. Bagi guru, diharapkan melalui penelitian ini guru mengenal pembelajaran 

keterampilan membaca puisi melalui media audivisual. Sehingga pembelajaran 

yang dilakukan akan lebih menarik siswa dalam mengespresikan dirinya. 

c. Bagi kepala sekolah, diharapkan dengan penelitian ini memperoleh informasi 

yang lebih baru lagi mengenai penggunaan media audivisual dalam 

meningkatkan salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 


