
1 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

            Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan manusia 

secara terus menerus, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu 

pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia, sehingga mampu 

mencetak generasi yang unggul dalam intelektual, emosional dan spiritual. 

Menurut  Sari dan mintoha (2018: 693) menyatakan bahwa : 

        “Pendidikan awal yang diberikan kepada manusia yaitu pendidikan 

bahasa, sebagaimana seorang ibu yang mengajarkan bahasa pertama 

kepada anaknya. Pendidikan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dalam diri siswa agar 

mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kecakapan sosial 

yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat”. 

 

          Tujuan pendidikan nasional merupakan “perilaku yang harus dimiliki 

oleh setiap bangsa Indonesia dewasa setelah menempuh pendidikan dari mulai 

pendidikan informal rumah, pendidikan non-formal di luar sekolah dan 

pendidikan formal di sekolah” (Djadjuri, dkk  2015: 12). Pendidikan akan 

tercapai dengan adanya penyusunan kurikulum yang sesuai agar tujuan 

pembelajaran tersampaikan secara maksimal. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

pasal 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dalam Djadjuri, dkk 2015: 5) 

mengemukakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Dari definisi di atas kita mampu 

mengidentifikasi beberapa atribut yang ada dalam kurikulum yaitu : 1) 

Kurikulum sebagai suatu rancangan atau program yang akan dilaksanakan 

ialah program pembelajaran, 2)  Kurikulum memiliki sejumlah komponen 

yaitu tujuan, isi, dan bahan  pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses



2 

 

 

 

pembelajaran dan dapat ditambahkan komponen lain yaitu evaluasi, 3) 

Kurikulum merupakan pedoman pelaksanaan pembelajaran, 4). Kurikulum 

sebagai alat untuk untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu baik di tingkatan 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah 

Atas (SMA) hingga Perguruan Tinggi. Kurikulum dikembangkan terus 

menerus agar kualitas pendidikan semakin meningkat serta menyesuaikan 

dampak globalisasi yang terus berkembang, dampak ini terasa lembaga 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang berada di Indonesia, saat ini 

kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan yaitu Kurikulum 2013 

(Kurtilas) atau kurikulum terpadu.  

           Menurut Majid (2014: 52)” kurikulum terpadu bagian tak terpisahkan 

dari inovasi pembelajaran yang mengajak para siswa untuk belajar dan 

berdiskusi secara kontekstual, mempelajari fenomena yang telah tersedia secara 

alamiah baik yang terjadi sesuai dengan evolusi alam maupun yang terkait 

dengan hasil peradaban manusia, tidak lagi bersifat tekstual”. Menurut 

Poerwadarminta (dalam Majid, 2014: 80) menyatakan bahwa: 

      “ Kurikulum ini memberikan siswa lebih bebas serta tidak merasa 

tertekan dalam proses belajar siswa. Pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema atau pokok bahasan 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman yang bermakna kepada siswa. Salah satu mata pelajaran 

yang ada dalam tematik yaitu Bahasa Indonesia”.  

 

      Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan untuk memberi 

harapan baru bagi tumbuhnya keyakinan bangsa ini pada kebesaran apa yang 

menjadi lambang identitas kebangsaannya, yaitu Bahasa Indonesia (Mahsun, 

2014: 95).   Bahasa Indonesia diajarkan atau dijadikan sebagai mata pelajaran 

di seluruh tingkatan sekolah, termasuk di Sekolah Dasar (SD). Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar  bertujuan agar siswa memiliki kemampuan 

berbahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi pada saat berinteraksi 

dengan orang lain.  
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            Menurut Susanto (2013: 245) menyatakan bahwa “siswa mampu 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa”. Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat 

menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra dalam mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi  dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia.  

            Dalam kehidupan bermasyarat bahasa merupakan salah satu 

kemampuan yang dimiliki seseorang yang dijadikan alat yang paling efektif 

untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara orang yang satu dengan orang 

lainnya sebagai penyampai pesan dan penyampai pemikiran, bahasa memiliki 

berbagai makna. Bahasa dapat dilambangkan melalui bunyi-bunyian ataupun 

melalui gerakan yang memiliki arti. Pada umumnya setiap negara memiliki 

basahasanya sendiri. Salah satunya, Indonesia yang menggunakan Bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an 

Q.S Ar-Rum ayat 22 yang menerangkan bahasa yang berbeda-beda, Allah 

SWT berfirman : 

 

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulit 

Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang mengetahui” (Q.S.Ar-Rum: 22). 
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          Makna yang terkandung dalam Q.S Ar-rum ayat 22 diatas bahwa 

manusia diciptakan dengan berbeda-beda suku, ras, dan bahasa agar manusia 

saling menghargai, menghormati dan menyayangi satu sama lain karena 

dengan perbedaan itu bangsa ini akan maju.  

          Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang dijadikan 

secara resmi oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan 

sebagai kepentingan negara, misalnya dalam kegiatan pembangunan nasional. 

Bahasa Indonesia tidak terlepas dari alat pengembang kebudayaan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia memiliki ciri 

dan identitasnya sendiri. Dalam dunia pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan 

sebagai penghantar atau penyampai pesan dalam kegiatan belajar mengajar.  

           Kemampuan Bahasa Indonesia yang diajarkan disekolah memiliki 

empat aspek bahasa yakni mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan kesabaran, ketelitian, 

serta kemampuan untuk mencari ide atau gagasan yang ingin dituangkan 

melalui tulisan, salah satu kegiatan menulis yang diajarkan di Sekolah Dasar 

yaitu menulis puisi. Dalam menulis puisi siswa harus memperhatikan hal-hal 

seperti judul/tema, diksi, rima, imaji, dan amanat. 

          Pada buku guru dan buku siswa Tema 6 Cita-citaku pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia terdapat materi Puisi, keterampilan menulis puisi di sekolah 

dasar mencakup dua kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu menggali isi 

dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis sehingga siswa memiliki 

keterampilan menulis puisi sebagai tujuan untuk kesenangan serta melisankan 

puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat 

sehingga siswa memiliki keterampilan menulis puisi sebagai bentuk ungkapan 

diri. 
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           Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan 

pembelajaran ditentukan oleh kemampuan guru yang memiliki kemampuan 

untuk memilih strategi, metode, pendekatan, sumber belajar, serta 

menggunakan media yang tepat sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. “Guru dituntut untuk dapat mengembangkan 

keterampilan membuat media pembelajaran yang akan digunakannya” 

(Arsyad, 2017: 2). Salah satu media yang bisa dijadikan penghantar materi 

dengan baik yaitu dengan media scrapbook (buku tempel).  

           Media ini akan memberikan antusias siswa dalam pembelajaran 

sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Gambar-

gambar dan materi yang terdapat dalam scrapbook ini dikemas semenarik 

mungkin agar siswa mampu berpikir kreatif dan memiliki keterampilan 

menulis puisi dengan seringnya dilatih dan diasah sehingga keterampilan itu 

muncul dan siswa akan mahir dalam membuat puisi. Adapun manfaat yang 

dapat diperoleh jika seorang siswa dapat menulis puisi dengan baik dan benar 

serta dapat melisankannya dengan indah, hal tersebut akan membawa siswa 

pada kejuaran lomba puisi tingkat sekolah, tingkat daerah, hingga tingkat 

Nasional sehingga akan membanggakan orang tua, sekolah khususnya dirinya 

sendiri.    

      Menurut Lia (2014: ii) mengatakan bahwa scrapbook adalah suatu seni 

merangkai foto atau memorabilia yang sering dikaitkan dengan suatu kejadian 

atau momen spesial. John Poole (dalam Hardiana, 2015: iii) menyatakan bahwa 

“buku tempel atau yang dikenal dengan nama scrapbook adalah sekumpulan 

memorabilia, foto, catatan, cerita, narasi, puisi, quote, kliping, tiket, bon 

pembayaran, dan lain sebagainya yang dirangkai dan disusun dalam sebuah 

album atau hand-made book”. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa Scrapbook merupakan buku yang berisi sekumpulan foto, memorabilia 

dan sebagainya yang berhubungan dengan suatu kejadian yang disusun 

kedalam sebuah buku. 
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     Media Scrapbook (buku tempel) memiliki kelebihan dan kekurangan 

salah satu kelebihannya yaitu menarik karena menggunakan hiasan berupa 

gambar, foto, dan catatan  penting yang membuat siswa tertarik untuk belajar, 

juga belum pernah digunakan oleh guru di dalam kelas.  

       Menurut  Damayanti (2017: 805) beberapa kelebihan lain dari media 

scrapbook yaitu, a) Menarik, scrapbook disusun dari berbagai foto, gambar, 

catatan penting, dan lain sebagainya dengan beberapa hiasan. b) Bersifat 

realistis dalam menjukkan pokok pembahasan, dengan scrapbook, kita dapat 

menyajikan sebuah objek yang terlihat nyata melalui gambar atau foto. c) 

Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, media scrapbook menjadi 

salah satu solusi mengenai banyaknya peristiwa atau objek yang sulit disajikan 

secara langsung dan sulit diulang. d) Mudah dibuat, cara pembuatan scrapbook 

tidaklah sulit. e) Bahan yang digunakan untuk membuat scrapbook mudah 

didapatkan. f) Dapat dibuat atau didesain sesuai keinginan, scrapbook dapat 

dibuat atau didesain sesuai keinginan pembuatnya. Penggunaan media ini 

selain diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap keterampilan 

menulis puisi juga dapat menarik perhatian siswa dan menambah motivasi 

siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

      Disamping banyaknya kelebihan yang terdapat dalam media scrapbook, 

terdapat pula kekurangan dari media scrapbook diantaranya: a) Waktu yang 

digunakan relatif lama untuk membuat scrapbook, waktu yang dibutuhkan 

dalam pembuatan scrapbook relatif lama tergantung dari kerumitan 

penyusunannya. b) Gambar yang kompleks kurang efektif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

       Penelitian ini merujuk pada penelitian yang lain beberapa penelitian 

yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu penelitian tentang media 

Scrapbook antara lain Menurut  Damayanti dan  Zuhdi  (2017) bahwa 

menunjukkan pengaruh yang signifikan pada pemberian perlakuan berupa 

penggunaan media scrapbook terhadap hasil belajar siswa pada materi 

keragaman rumah adat di Indonesia. Selain itu  yang dilakukan oleh penelitian 
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yang dilakukan oleh Rosihah dan Pamungkas (2018) Pada penelitian yang 

dilakukannya, media scrapbook bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

respon siswa setelah diterapkannya media scrapbook pada pembelajaran. 

Materi yang digunakan adalah lingkungan alam dan buatan, media scrapbook 

ternyata membawa dampak yang besar terhadap nilai materi pelajaran yang 

meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mintoha (2018). Pada 

penelitian yang dilakukannya, dijelaskan bahwa media scrapbook membawa 

perubahan atau pengaruh yang siginifikan terhadap hasil belajar mata pelajaran 

IPA siswa.  

Serta sejalan dengan temuan di atas, (Puspita, 2018) menunjukkan 

bahwa media scrapbook memberikan suasana baru bagi siswa serta menambah 

minat belajar siswa dalam mengidentifikasi unsur cerita. Hal ini diperjelas 

dengan nilai kuantitatif siswa yang meningkat setelah diterapkannya media 

scrapbook. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya media 

scrapbook sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

siswa serta memberikan suasana baru bagi siswa di kelas. 

Keunggulan media Scrapbook berupa tempelan gambar, atau hiasan 

lain yang diaplikasikan di atas kertas. Dalam Penelitian ini, peneliti akan 

memodifikasi scrapbook tidak hanya menempel gambar atau foto, tetapi berisi 

keterangan materi puisi diantaranya sejarah puisi, pengertian puisi, jenis-jenis 

puisi, unsur-unsur puisi, langkah-langkah menulis puisi, dan contoh puisi, yang 

akan membangun konsep pengetahuan siswa menjadi lebih mudah dan 

bermakna, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan  ternyata 

di sekolah magang terbukti terdapat masalah yang berkaitan dengan 

keterampilan menulis puisi hal ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan 

media pembelajaran. 
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Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis 

terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan 

Pengaruh Media Scrapbook (buku tempel) terhadap Keterampilan Menulis 

Puisi di Kelas Tinggi. 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu “Apakah terdapat pengaruh penggunaan media 

scrapbook (buku tempel) terhadap keterampilan menulis puisi?” 

 

C. Batasan Masalah 

           Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka batasan  

masalah  pada penelitian ini  yakni masih kurangnya penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam menulis puisi. Dengan 

demikian, penelitian ini  adalah untuk mendeskripsi pengaruh media Scrapbook 

(buku tempel) terhadap keterampilan menulis puisi. 

 

D. Tujuan  Penelitian 

            Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah “untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

scrapbook (buku tempel) terhadap  keterampilan menulis puisi”.  

 

E. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari hasil penelitian mengenai pengaruh media Scrapbook 

(buku tempel) terhadap keterampilan menulis puisi yaitu manfaat bersifat 

teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Bagi Lembaga 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

menciptakan inovasi baru untuk penelitian selanjutnya khususnya 

dalam pengembangan media pembelajaran, sehingga dapat 

memberikan nilai lebih terhadap lembaga program studi. 
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 b.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

             Pembelajaran dengan menggunakan model, metode dan stategi 

pembelajaran saja tidak cukup, maka perlu adanya media pembelajaran 

yang dikembangkan secara kreatif agar  memiliki peranan penting dalam 

kegiatan belajar mengajar serta memberikan dampak positif 

memunculkan motivasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran 

lebih bermakna dan siswa mampu memahami pembelajaran dengan baik. 

Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilakukan serta 

mampu mengembangkan kembali media Scrapbook dan digunakan lagi 

secara mendalam oleh peneliti selanjutnya, sehingga dapat menjadikan 

penelitian yang lebih baik. 

 

2. Manfaat  Praktis 

   a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatnya kualitas 

pembelajaran yang dilaksanakan disekolah khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia melalui media Scrapbook (buku tempel). 

b. Bagi Guru 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif 

bagi guru dalam penggunaan media scrapbook dalam pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan siswa menulis puisi.  

c. Bagi Peserta Didik 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 

siswa dan menambah motivasi belajar siswa dalam keterampilan menulis 

puisi.  

d. Bagi Peneliti  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan keilmuan mengenai pengaruh media scrapbook (buku tempel) 

terhadap keterampilan menulis puisi serta menjadi bahan acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 


