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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara Indonesia diajarkan pada jenjang 

pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menenengah atas. Bahasa Indonesia 

diajarkan agar siswa dapat menguasai dan menggunakannya dalam berkomunikasi 

secara benar. Penguasaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dilakukan me- 

lalui pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah. 

 

Sehubungan dengan hal itu, sejak jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK) 

siswa sudah dikenalkan dengan Bahasa Indonesia. Pada jenjang berikutnya 

Bahasa Indonesia diajarkan secara khusus dengan alokasi waktu yang cukup 

banyak. Adapun, tujuan utama pengajaran Bahasa Indonesia adalah membantu 

mengembangkan   kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. 

Untuk mencapai tujuan tersebut siswa dilatih  untuk menguasai empat aspek 

berbahasa yaitu: mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. 

 

Salah satu aspek berbahasa yang akan  menjadi bahasan dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah aspek membaca. Dalam kurikulum (KTSP) 2006 disebutkan 

bahwa standar kompetensi membaca sastra diantaranya memahami wacana sastra 

melalui kegiatan membaca puisi dan buku cerita anak (Depdiknas 2003: 30). Pada 

pendidikan formal, cara berbahasa diajarkan oleh guru pada siswanya melalui  
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proses pembelajaran menulis. Salah satu bentuk dan produk bahasa lisan yang 

sering dijumpai, yaitu membaca karya sastra. Karya sastra merupakan ungkapan 

pribadi manusia. Ungkapan yang ditulis berupa pengalaman, pemikiran, ide, 

keyakinan atau suatu keyakinan dalam satu bentuk gambaran yang akan mem- 

bangkitkan pesona dengan bahasa sebagai alat tulis (Sumardjo, dkk 1991: 13). 

Hakikat pada karya sastra dapat dipahami oleh instuisi dan perasaan, karena 

memerlukan pemahaman yang sama sekali berbeda dengan ilmu sosial lainnya 

(Ratna, 2004: 11). 

 

Karya sastra terdiri atas puisi, prosa, dan drama. Puisi adalah karya sastra yang 

bersifat imajinatif. Bahasa yang digunakan dalam puisi adalah bahasa konotatif 

karena banyak menggunakan makna kias dan makna lambang (majas)         

(Ratna, 2004: 17). Puisi merupakan salah satu karya sastra yang menggunakan 

bahasa sebagai sarana kreativitasitasnya. Pada keterampilan membaca puisi 

membutuhkan pendekatan apresiatif. Pendekatan apresiatif adalah pendekatan 

pembelajaran bahasa yang menekankan aspek kinerja atau menekankan apresiasi 

sastra, yang merupakan suatu proses mengamati, memahami, dan menilai 

(memberi  penghargaan) terhadap hasil karya sastra (Sumardjo, dkk: 2010: 21). 

Untuk itu, agar dapat membaca puisi dengan baik, diperlukan suatu keterampilan 

berbahasa dan membaca dengan memperhatikan penyusunan dan kaidah 

pembacaan puisi. 
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Berdasarkan hasil observasi terhadap nilai harian kemampuan membaca indah 

siswa kelas VII-A  semester genap SMP Muhammadiyah Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2011/2012 belum mencapai KKM yang ditentukan, yaitu 68,00. Jumlah 

siswa 26 orang yang mencapai KKM hanya 9 siswa atau dengan persentase 

34,62% dan 17 siswa belum mencapai KKM atau dengan persentase 65,38%. 

 

Pembelajaran membaca puisi di SMP SMP Muhammadiyah Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2011/2012 adalah sudah sering, bahkan berulang namun di- 

pandang belum berhasil. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. 

a) siswa kurang memiliki motivasi dalam belajar, 

b) siswa kurang terbiasa menulis, 

c) cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran masih menggunakan 

metode pembelajaran yang tradisional, 

d) guru belum mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa, se- 

hingga terkesan proses pembelajaran masih terpusat pada guru, 

e) sistem evalusai tidak berorientasi pada proses, tetapi lebih ditekankan pada   

hasil akhir. 

 

Idealnya guru harus memvariasikan pembelajaran bahasa Indonesia agar menarik 

dan menyenangkan. Apabila  guru dapat menggunakan teknik atau metode yang 

tepat, maka proses pembelajaran di kelas tidak lagi membosankan. Dengan 

demikian sedikit demi sedikit minat siswa untuk menulis akan meningkat. Siswa 

akan lebih percaya diri untuk terampil membaca puisi menuangkan inspirasinya 

sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 
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Berkaitan dengan pembelajaran membaca puisi, teknik permodelan dapat 

dijadikan pilihan yang paling tepat dan efektif. Kelebihan teknik ini dalam 

pembelajaran membaca puisi adalah; (1) Siswa dapat secara langsung mengamati 

bentuk pembacaan puisi, (2) Siswa dapat secara langsung mengetahui pelafalan 

kata, intonasi dalam membaca puisi dengan baik, (3) Siswa dapat secara langsung 

mengetahui pentingnya interpretasi, penampilan ketika membaca puisi, (4) 

Suasana kelas akan lebih hidup karena menghilangkan kejenuhan serta dapat 

dijadikan sebagai hiburan (Rustiyah, 2008: 31). 

 

Sedangkan kelemahan teknik ini antara lain; (1) Siswa cenderung meniru model 

tanpa kreatifitas sendiri, (2) Siswa menganggap model adalah yang paling baik, 

(3) Tidak setiap guru menjadi model yang baik dan tidak mudah mencari model 

yang baik di luar guru (Rustiyah, 2008: 34). 

 

Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil sebagaimana yang diamanatkan 

dalam kurikulum KTSP, apabila tingkat ketuntasan belajar siswa mencapai 100% 

siswa telah menguasai kompetensi/mencapai KKM yang ditetapkan sekolah  mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 68,00. Namun pelajaran Bahasa Indonesia di 

SMP Muhammadiyah Bandar Lampung kelas VII-A semester genap tahun pel- 

ajaran 2011/2012 pada kompetensi dasar membaca puisi yaitu membaca indah 

puisi dengan menggunakan irama, volume suara, mimik, kinestik sesuai dengan 

isi puisi menunjukkan hasil belajaran siswa yang belum mencapai kriteria pem- 

belajaran tuntas tersebut.  
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Berdasarkan paparan di atas penulis merasa perlu melakukan  penelitian tindakan 

kelas dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca Indah Melalui Teknik 

Pemodelan Pada Siswa Kelas VII-A Semester Genap SMP Muhammadiyah 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012”.    

  

1.2 Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Penguasaan cara membaca puisi pada siswa kelas VII-A SMP Muhammadiyah 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2011/2012 masih kurang. 

2. Kemampuan membaca indah dengan puisi dengan`menggunakan irama, 

volume suara, dan kinestik yang sesuai dengan isi puisi pada siswa kelas VII-A 

SMP Muhammadiyah Bandar Lampung tahun pelajaran 2011/2012 masih 

kurang. 

3. Pengajaran membaca puisi pada perlu ditingkatkan. 

4. Guru perlu mengadakan perubahan teknik pembelajaran membaca, khususnya 

pada materi membaca indah. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Peneliti mengamati pada proses pembelajaran membaca puisi di kelas, 

permasalahn yang muncul pada siswa adalah sebagai  berikut; 

1.  Guru kurang tanggap memilih teknik pembelajaran membaca puisi. 

2.  Minat membaca siswa masih kurang. 
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3. Siswa kurang terlatih membaca berbagai macam karya sastra, khususnya 

membaca puisi.    

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Memperbaiki proses pembelajaran membaca khususnya membaca indah 

puisi dengan teknik permodelan.  

2. Meningkatkan hasil belajar siswa agar mampu membaca indah puisi dengan  

teknik permodelan khususnya bagi siswa kelas VII-A SMP Muhammadiyah 

Bandar Lampung.  

 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

 

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya  

1.4.1 Manfaat secara teoretis 

Secara teoretis penelitian ini dapat memperdalam materi Bahasa Indonesia                 

khususnya  materi membaca indah puisi. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai masukan bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia 

untuk mengembangkan pembelajaran  keterampilan membaca. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis  

a. Manfaat Bagi Guru 

1) Sebagai masukan guru dalam meningkatkan minat belajar siswa 

dalam pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi membaca puisi  

2) Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas dalam 

proses pembelajaran di kelas 
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b. Manfaat Bagi Siswa.  

1) Untuk memotivasi siswa supaya berani tampil membacakan puisi  

2) Meningkatkan aktivitas dan minat belajar dalam meningkatkan 

keterampilan membaca 

3)   Siswa akan termotivasi dalam melaksanakan aktivitas belajar di kelas 

baik  secara individu maupun kelompok.  

 

 

 


