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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keterampilan dasar berbahasa terdapat empat keterampilan didalamnya, 

yakni keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, 

dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut semuanya 

saling berkaitan, sehingga apabila salah satu keterampilan berbahasa dipelajari 

maka keterampilan berbahasa yang lain juga akan terlihat. Berdasarkan empat 

keterampilan tersebut salah satu aspek keterampilan yang harus dikuasai adalah 

menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif.  

Menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau pemikiran yang 

berbentuk pesan ke dalam media tulis. Kegiatan menulis adalah kegiatan yang 

produktif dan merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang 

dipelajari siswa dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah. 

Pada awalnya, keterampilan menulis merupakan kemampuan mengenal dan 

menuliskan kata-kata, kemudian menggabungkan sejumlah kata tersebut 

menjadi kalimat yang baik dan benar menurut tata bahasa, dan pada akhirnya 

tersusun menjadi sebuah wacana yang padu.  

Adapun ayat al-qur’an tentang menulis dalam pembelajaran yaitu 

terdapat dalam QS. Al-Kahfi: 109, yang berbunyi sebagai berikut: 
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Artinya: 

“Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". 

Salah satu bentuk menulis adalah menulis karya sastra, yang salah 

satunya yakni menulis puisi. Menulis puisi merupakan kegiatan menuliskan 

suatu perasaan atau pikiran dalam satu bentuk ciptaan yang utuh dan menyatu. 

Menulis puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, 

matra, rima serta penyusunan larik dan bait. Menulis merupakan salah satu 

keterampilan yang paling sulit di dalam konteks pembelajaran, karena tidak 

semua anak bisa menuangkan apa yang dirasakannya didalam tulisan. 

Hasil wawancara dengan guru kelas IVA SDN Baros Kencana CBM 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam keterampilan menulis 

puisi yaitu, siswa sulit untuk diarahkan dalam kegiatan pembelajaran menulis 

puisi walaupun dalam kegiatan pembelajaran sudah disesuaikan dengan 

kemampuan siswa, dalam kegiatan pembelajaran keterampilan menulis puisi 

pun masih banyak siswa yang belum terampil. Selain itu, dalam kegiatan 

pembelajaran, guru tersebut belum menggunakan suatu strategi yang dapat 

membantu potensi siswa dalam kegiatan menulis puisi.  

Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas IVA SDN Baros 

Kencana CBM, peneliti juga melihat dokumentasi daftar nilai hasil ulangan 

harian siswa. Hasil nilai ulangan harian siswa tersebut yaitu, siswa yang telah 

mencapai KKM hanya 13 siswa dari jumlah keseluruhan 39 siswa dengan 

persentasi nilai 33,3%, dan 26 siswa dari jumlah 39 siswa dengan persentase 

nilai 66,7% masih dibawah KKM. Berdasarkan dari daftar nilai tersebut 

diperoleh nilai rata-rata 60, sedangkan KKM di SDN Baros Kencana CBM 

yaitu, 72. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran menulis puisi siswa di kelas IVA belum terlaksana 

secara maksimal, hal ini dikarenakan siswa sulit untuk diarahkan dalam 
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kegiatan pembelajaran dan diperlukan suatu strategi yang dapat membangun 

potensi siswa dalam dalam keterampilan menulis puisi. Strategi yang akan 

diterapkan dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa yaitu 

strategi Menulis di Sini dan Saat Ini. Strategi Menulis di Sini dan Saat Ini 

termasuk ke dalam strategi pembelajaran aktif. Strategi Menulis di Sini dan Saat 

Ini dapat membantu peserta didik dalam merefleksikan pengalaman-

pengalaman yang telah mereka alami secara langsung saat itu juga.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Silberman (2016: 198) bahwa: 

Aktivitas menulis memungkinkan siswa untuk memikirkan pengalaman 

yang mereka miliki. Sebuah cara dramatis untuk meningkatkan perenungan 

secara mandiri adalah dengan meminta siswa melakukan laporan tindakan 

kala kini (present tense) tentang sebuah pengalaman yang mereka miliki 

(seakan itu terjadi terjadi di sini dan sekarang). 

Aktivitas menulis saat itu juga memungkinkan siswa untuk memikirkan 

pengalaman yang mereka miliki. Strategi Menulis di Sini dan Saat Ini 

mempunyai kelebihan, kelebihan tersebut yaitu: 1) melatih dan mempertajam 

daya imajinasi peserta didik; 2) meningkatkan kreativitas peserta didik; 3) 

meningkatkan semangat dan kemampuan peserta didik dalam menulis; 4) 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pesan inti materi 

pembelajaran; 5) menghubungkan materi pelajaran dengan realitas kehidupan.  

Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas, secara keseluruhan dapat 

diketahui bahwa permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran siswa 

tepatnya dalam kegiatan keterampilan menulis puisi yaitu, diperlukannya suatu 

strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi 

mengingat siswa kelas IVA di SDN Baros Kencana CBM masih banyak siswa 

yang belum terampil dalam menuangkan kata demi kata menjadi bait puisi. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

peningkatan keterampilan menulis puisi melalui strategi Menulis di Sini dan 

Saat Ini.  

Melalui penelitian keterampilan menulis puisi dengan menerapkan 

strategi Menulis di Sini dan Saat Ini, diharapkan siswa mampu belajar 
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mengamati dunia sekitar, kehidupan yang pernah dialaminya dengan lebih 

cermat, yang pada akhirnya siswa mampu menguraikannya dalam sebuah 

tulisan yang baik. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah 

solusi terhadap permasalahan-permasalahan mengenai kegiatan pembelajaran 

keterampilan menulis yang terkesan kurang produktif. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan strategi Menulis di Sini dan Saat Ini dalam 

pembelajaran menulis puisi siswa kelas tinggi? 

2. Bagaimana hasil peningkatan keterampilan menulis puisi siswa pada kelas 

tinggi melalui strategi Menulis di Sini dan Saat Ini?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini, adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan strategi Menulis di Sini dan Saat Ini 

dalam pembelajaran menulis puisi siswa kelas tinggi. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil peningkatan keterampilan menulis puisi siswa 

kelas tinggi melalui strategi Menulis di Sini dan Saat Ini. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Jika tujuan penelitian ini tercapai, secara teoretis diharapkan penelitian 

ini dapat bermanfaat: 

a. Bagi Lembaga atau Prodi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan kajian ilmu pendidikan daan pengetahuan serta menambah 

wawasan khususnya mengenai penerapan strategi Menulis di Sini dan Saat 

Ini dalam pemmbelajaran keterampilan ,emulis puisi. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk mencari tahu kembali dengan melakukan penelitian yang 

lebih baik.   
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi 

siswa dan guru, manfaat tersebut yaitu:  

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam keterampilan menulis puisi dengan menggunakan strategi 

Menulis di Sini dan Saat Ini. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk 

menjadikan kegiatan dalam pembelajaran menulis puisi menjadi kegiatan 

pembelajaran aktif. Selain itu, strategi Menulis di Sini dan Saat Ini 

diharapkan dapat menjadi alternatif yang kreatif dalam pembelajaran 

keterampilan menulis puisi.  

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi guru dan siswa 

untuk lebih meningkatkan kualitas belajar siswa menjadi lebih efektif. 

d. Bagi peneliti 

Dapat menjadi pengalaman dalam menulis karya ilmiah ketika 

bertugas menjadi tenaga pendidik. 


