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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah   

Keterampilan membaca adalah suatu keterampilan yang dimiliki seseorang 

melafalkan bahasa tulis dalam bentuk lisan. Dengan membaca kita dapat 

mengetahui dan menambah wawasan tentang berbagai hal yang bermanfaat dalam 

kehidupan kita baik itu dalam dunia pendidikan maupun di luar pendidikan. Oleh 

karena itu, keterampilan membaca sangat penting untuk dipelajari oleh seseorang 

guna memperoleh pengetahuan dan mengembangkan wawasan dalam menghadapi 

perkembangan zaman sekarang yang lebih maju . Dalam kegiatan pembelajaran 

membaca, siswa diarahkan untuk mampu mengkomunikasikan atau 

mengungkapkan bahasa tulis ke dalam bentuk lisan dengan baik, tepat sesuai 

dengan isi teks dan dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang 

mendengarnya. 

Menurut Barker dan Ekskarpit (Kemdikbud, 2012 : 5) membaca merupakan 

proses yang diiringi curahan jiwa dalam menghayati naskah untuk memahami dan 

menangkap ide. Ketika membaca daya nalar kita bekerja untuk memahami ide, 

gagasan atau isi dari suatu naskah dengan cara menghayati apa yang terkandung 

dalam bacaan tersebut.  Namun tidak semua orang dapat mengahayati isi bacaan 

yang dibacanya, karena membaca membutuhkan proses latihan dan pengajaran 

untuk memperoleh keterampilan-keterampilan yang dapat membantu seseorang 

agar lebih mudah memahami maksud dan isi dari bacaan suatu teks atau naskah. 

Membaca memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah membaca telaah 

yang meliputi membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca sastra ini 

merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap karya sastra yang bercermin pada 

keserasian  dan keharmonisan antara bentuk dan keindahan  isinya. Berdasarkan 

isinya, karya sastra digolongkan dalam tiga bentuk yaitu  prosa, puisi dan drama. 

Jadi, membaca sastra merupakan apresiasi terhadap karya sastra prosa, puisi dan 

drama. 
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Berbagai bentuk apresiasi terhadap karya sastra di atas, namun penulis 

memfokuskan pada membaca puisi. Membaca puisi adalah salah satu materi yang 

diajarkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Membaca puisi 

merupakan salah satu bentuk apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra. Manfaat 

apresiasi sastra yaitu dapat mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan 

keterampilan membaca pada siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Supriayadi 

(2006 : 44) yang mendefenisikan puisi sebagai salah satu cabang karya sastra 

yang membuahkan ekspresi dengan menggunakan sudut pandang penyair melalui 

kata-kata, rima, dan irama. 

Membaca puisi di sekolah dasar dimaksudkan agar siswa dapat membaca 

dengan intonasi, jeda, serta melatih siswa menghayati krakter seperti senang, 

terharu, sedih dan bahagia sesuai dengan puisi yang dibacanya (Supriayadi, 2006 : 

115). Ketika membaca puisi, siswa dituntut tidak hanya menyaringkan suaranya, 

tetapi juga perlu memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Tujuannya agar 

siswa dapat membaca puisi dengan penuh penghayatan sesuai dengan amanat 

yang terkandung dalam puisi. 

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan agar siswa kelas III 

Sekolah Dasar dapat membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang 

tepat. Sebab dengan membaca puisi, siswa akan memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan perubahan sikap yang baik. Namun pada kenyataannya, 

masih ada juga siswa yang belum dapat membaca puisi sesuai lafal, intonasi, 

ekspresi, penghayatan dan jeda yang tepat. Hal ini disebabkan oleh implementasi 

pembelajaran membaca puisi yang dilaksanakan belum optimal. 

Untuk mencapai pembelajaran yang optimal harus ada interaksi atau 

hubungan antara semua  komponen dalam proses belajar-mengajar dalam suatu 

ikatan pembelajaran. Komponen Pembelajaran tersebut terdiri dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam 
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mengimplementasikan pembelajaran membaca puisi agar tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. 

Berdasarkan fakta di atas, peneliti ingin mengetahui lebih jelas tentang 

implementasi pembelajaran membaca puisi yang dilaksanakan guru dalam proses 

belajar mengajar dilokasi PPL yaitu SDN 12 Bongomeme Kabupaten Gorontalo.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Membaca Puisi Pada Siswa Kelas III SDN 12 

Bongomeme Kabupaten Gorontalo”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut.  

1.2.1 Siswa belum dapat membaca puisi dengan lafal, intonasi, ekspresi,     

penghayatan dan jeda yang  tepat. 

1.2.2   Implementasi pembelajaran membaca puisi belum optimal. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah  sebagai 

berikut  : “ Bagaimanakah  implementasi pembelajaran membaca puisi pada siswa 

kelas III SDN 12 Bongomeme Kabupaten Gorontalo?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi pembelajaran membaca puisi pada siswa kelas III SDN 

12 Bongomeme Kabupaten Gorontalo.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bermakna antara 

lain:  

1.5.1 Bagi siswa sekolah dasar diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

kajian dalam pembelajaran membaca puisi.  

1.5.2 Bagi guru diharapkan sebagai bahan kajian dalam memperluas wawasan 

mengenai implementasi pembelajaran membaca puisi dan sekaligus 

memotivasi para guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat 

membangkitkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran membaca 

puisi.  

1.5.3 Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kualitas belajar dan hasil pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

1.5.4 Bagi peneliti dapat mengetahui proses implementasi pembelajaran 

membaca puisi di sekolah dasar dan dapat memberikan masukan serta 

informasi dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca 

puisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


