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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah suatu alat komunikasi untuk berinteraksi dengan makhuk 

hidup secara individu maupun kelompok melalui bahasa kita  dapat 

menyampaikan suatu gagasan pikiran untuk tercapainya suatu tujuan. Bahasa 

menjadi suatu pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

umum ada empat keterampilan berbahasa yang ada didalam pembelajaran bahasa 

indonesia yaitu keterampilan menenyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Membaca adalah salah satu keterampilan 

berbahasa yang mempunyai peran penting didalam pembelajaran maupun 

kehidupan manusia terbukti dengan salah satu ayat suci Al-Qur’an surat Al-A’laq 

ayat 1 menjelaskan sebagai berikut. 

                                                                

                                    
         

Artinya :  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan mu yang menciptakan 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mencari 

ilmu dengan membaca, ilmu yang bersifat umum maupun ilmu yang menyangkut 

ayat-ayat qauliyah (ayat al-qur’an) dan ayat-ayat kauniyah (yang terjadi di alam).  

Menurut Hodgson dalam (Tarigan, 2013: 7) “Membaca adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis".  

Membaca merupakan salah satu kompetensi bahasa yang ada disetiap jenjang 

pendidikan mulai dari pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Membaca di tingkat sekolah dasar yaitu meliputi membaca nyaring dan membaca 

dalam hati selain itu di sekolah dasar ada pembelajaran mengenai sastra, 

pembelajaran sastra di sekolah dasar sangat penting karena akan tetap berlanjut 

kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ilmu sastra yang ada didalam 

pembelajaran sekolah dasar salah satunya yaitu puisi. 
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Menurut Rahmanto dalam (Wulandari, 2013: 2) “puisi pada dasarnya 

adalah bentuk sastra lisan pesan dan kesan yang dibawakannya baru akan 

menyentuh gerak hati seseorang apabila puisi itu dibacakan atau dikutip secara 

lisan”. Membaca puisi merupakan suatu bentuk kegiatan mengapresiasi karya 

sastra, dalam kegiatan apresiasi karya sastra tidak hanya sekedar membacakan 

puisi dan menggemarinya namun harus ada pada tahap pemahaman yang tinggi 

sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam puisi dapat dipahami oleh pembaca 

dan pesan dari isi satra tersebut dapat tersampaikan oleh pembaca. 

Kegiatan apresiasi puisi dapat dilakukan dengan cara mendengar dan 

membaca puisi dengan penghayatan yang baik sehingga dapat di pahami isi puisi 

secara mendalam, dapat merasakan puisi yang telah dibacakan, dan dapat 

menghargai keindahan dan kelemahannya. Dengan demikian, pembelajaran dalam 

apresiasi puisi siswa dapat benar-benar membaca puisi dengan baik. Karena 

dimaksudkan untuk dapat menghayati dengan dalam sehingga dapat menimbulkan 

kepekaan perasaan yang baik, pengertian, dan penghargaan terhadap sastra. 

Berdasarkan hasil Wawancara tanggal 14 November 2018 kepada guru 

kelas IVA di SDN 1 Cikembar terdapat beberapa masalah pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, salah satunya yaitu dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia yaitu membaca puisi. Disaat siswa membaca puisi tidak memerhatikan 

lafal dan intonasi bacaan. Siswa belum bisa membaca puisi dengan baik lafal, 

ekspresi, intonasi, penampilan sangat kurang. Hanya sebagian kecil siswa yang 

dapat membaca puisi dengan memerhatikan tinggi rendah, naik turun dan keras 

lembutnya volume suara disaat membaca puisi. Penghayatan siswa dalam 

membaca puisi kurang karena ekspresinya masih datar dan masih ada siswa yang 

menutupi wajahnya oleh buku, siswa terkesan terburu-buru dalam membaca puisi 

disaat guru mempraktikan atau mencontohkan membaca puisi, siswa 

menertawakannya karena guru masih kurang dalam menerapkan model disaat 

pembelajaran berlangsung. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa factor 

penyebab dari kesulitan siswa dalam membaca puisi yaitu kurangnya pemahaman 

siswa terhadap membaca puisi dan jarangnya penggunaan model oleh guru disaat 

menyampaikan materi membaca puisi.  
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Selain wawancara penulis juga melaksanakan kegiatan pra siklus yang 

dilakukan pada tanggal 16 April 2019, hasil kegiatan pra siklus diperoleh dari 

hasil tes berupa tes keterampilan membaca puisi, dengan materi mengenai 

Lingkunganku Berdasarkan hasil pra siklus yang diperoleh dari 36 siswa, hanya 8 

siswa (22%) yang sudah tuntas mencapai nilai KKM dan 32 siswa (78%) belum 

tuntas mencapai KKM . Dengan demikian, penulis perlu melaksanakan tindakan 

dalam pembelajaran siklus I yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

Quantum Teaching (QT). 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya keterampilan 

siswa dalam membaca puisi maka penulis akan mencoba menerapkan model QT, 

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi dari puisi, 

meningkatkan lafal, intonasi, ekspresi dan penghayatan disaat membaca puisi dan 

selain itu untuk meningkatkan percaya diri siswa disaat membaca puisi di depan 

kelas. 

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

dengan memberikan metode pembelajaran yang menarik, yaitu model 

pembelajaran Quantum teaching. Quantum teaching merupakan model 

pembelajaran yang sangat menyenangkan karena  mempunyai kerangka belajar 

yang dengan TANDUR yaitu  Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasi, Ulangi, 

dan Rayakan. Salah satu keunggulan dari model pembelajaran Quantum teaching 

(QT) adalah siswa dituntut aktif untuk menyesuaikan antara teori dan kenyataan, 

dan dapat mencoba melakukannya sendiri.  

Menurut Ngalimun (2017:118) Model pembelajaran Quantum pertama 

kali dilakukan oleh Bobbi Deporter, pada tahun 1982 Deporter  mematangkan dan 

mengembangkan gagasan pembelajaran Quantum. Pada tahap awal 

perkembangannya tahap pembelajaran Quantum  dimaksudkan untuk membantu 

meningkatkan keberhasilan hidup dan karier para remaja dirumah, tidak 

dimakasudkan sebagai metode dan strategi maupun model pembelajaran untuk 

mencapai keberhasilan lebih tinggi di sekolah atau ruang-ruang kelas. Lambat 

laun, orang tua para remaja juga meminta  kepada DePorter untuk mengadakan 

program-program pembelajaran Quantum dikelas. Hal ini menunjukan bahwa 

sebenarnya  pembelajaran Quantum merupakan Falsafah dan Metodologi 
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pembelajaran yang bersifat umum, tidak secara khusus diperuntukkan bagi 

pengajaran disekolah.  

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

penerapan model pembelajaran Quantum Teaching dan mendeskripsikan 

peningkatan keterampilan membaca puisi melalui model pembelajaran Quantum 

Teaching. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan model QT untuk 

meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa kelas tinggi? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan membaca puisi melalui model 

QT siswa kelas tinggi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penerapan model QT dalam meningkatkan 

keterampilan membaca puisi. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan membaca puisi melalui 

model QT. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan pembelajaran 

dalam meningkatkan pembelajaran keterampilan membaca puisi 

melalui model QT. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai suatu usaha perbaikan 

dalam pembelajaran bahasa indonesia pada materi membaca puisi, 

khususnya di SDN 1 Cikembar. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Diharapkan dapat membuka wawasan guru akan keberagaman 

model pembelajar. 
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2) Diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi guru untuk 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif. 

3) Diharapkan digunakan sebagai alternatif dalam mengajarkan 

materi membaca puisi. 

c. Manfaat bagi siswa 

1) Menumbuhkan minat siswa terhadap sastra khususnya puisi. 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran membaca puisi siswa. 

3) Memberikan suasana menyenakan pada siswa disaat 

pembelajaran. 

 


