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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia memerlukan bahasa untuk dapat berkomunikasi dengan 

sesama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai alat komunikasi, bahasa 

memiliki empat keterampilan berbahasa. Bahasa terdiri atas empat komponen 

keterampilan menurut Zulela (2012: 5) yaitu keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keempat komponen keterampilan 

berbahasa diajarkan sejak jenjang SD atau MI.  

Komponen keterampilan berbahasa diajarkan pada jenjang SD atau 

MI melalui pembelajaran Bahasa Indonesia yang diharapkan siswa memiliki 

kemampuan dan menguasai keempat komponen keterampilan berbahasa yang 

sudah dipelajari. Bahasa selain digunakan sebagai alat berkomunikasi juga 

dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra Indonesia 

(Zulela, 2012: 4). Hasil penuangan bahasa ini dapat berupa lisan maupun 

tertulis. Hasil ini dapat diraih apabila seluruh aspek keterampilan dapat 

dipadukan secara tepat dan saling mendukung satu sama lainnya. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa 

yang paling kompleks bila dibandingkan dengan aspek keterampilan 

berbahasa lainnya. 

Keterampilan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan 

berbahasa yang paling kompleks, hal ini disebabkan karena dalam proses 
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penulisan memerlukan kesabaran, ketelatenan, serta penguasaan bahasa yang 

lebih, dan kegiatan menulis yang cukup sulit dipelajari siswa salah satunya 

adalah menulis puisi. Ide atau gagasan memiliki peranan penting pada 

penulisan sebuah puisi. Ide digunakan sebagai kata utama yang akan 

dikembangkan menjadi rangkaian kata, apabila tersusun rapi akan 

menghasilkan karya yang luar biasa. Tidak semua orang dapat menemukan 

ide untuk dituang menjadi sebuah karya.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan 

wali kelas V SD Negeri 2 Kemutug Lor, ditemukan permasalahan dalam 

pembelajaran yaitu siswa masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia khususnya pada keterampilan menulis. Keterampilan 

menulis yang cukup sulit dipelajari siswa yaitu pada materi menulis puisi. 

Siswa masih bingung mengungkapkan rasa dan nada, kemampuan siswa 

dalam menuangkan ide yang dimiliki untuk dijadikan sebagai sebuah puisi 

juga masih kurang pada pembelajaran menulis puisi. Kekurangan siswa pada 

materi puisi ditujukan dengan hasil tes kemampuan awal siswa yang 

dilakukan pada awal pengamatan, yaitu banyak siswa yang masih 

menggunakan kalimat seperti deskripsi dan kesamaan isi pada puisi. Guru 

mengajar lebih sering menggunakan media seperti gambar, sehingga 

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, guru masih belum menemukan 

model pembelajaran yang cocok digunakan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya materi menulis puisi. Siswa kelas V SD Negeri 2 

Kemutug Lor berjumlah 30 orang siswa yang terdiri dari 17 orang siswa laki-
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laki dan 13 orang siswa perempuan. Keinginan siswa untuk belajar Bahasa 

Indonesia juga masih kurang sehingga dalam pembelajaran masih banyak 

siswa yang berbicara sendiri, dan kurang aktif dalam pembelajaran. 

Melihat permasalahan yang dialami guru dan siswa di kelas V, untuk 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi, guru kemudian 

berdiskusi dan menemukan solusi yaitu menggunakan metode outdoor study 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V dengan materi menulis 

puisi. Penggunaan metode outdoor study ini diharapkan dapat membuat siswa 

aktif selama proses pembelajaran Bahasa Indonesia serta antusias dalam 

kegiatan menulis puisi sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis puisi. Metode outdoor study merupakan metode pembelajaran 

yang dilakukan dengan mengajak siswa belajar di luar kelas untuk melihat 

peristiwa langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa 

dengan lingkungan. Siswa yang mengalami langsung kegiatan pembelajaran 

yang dipelajari akan mengaitkan lebih banyak indera daripada hanya 

mendengarkan dari orang lain. Membangun pemahaman dari pengamatan 

langsung akan lebih mudah daripada uraian lisan guru. Belajar dengan cara 

melihat peristiwa secara langsung akan meningkatkan daya ingatan siswa 

karena mengalaminya secara langsung. 

Edi. S dan A. T. Ramadhan (2014) dalam penelitiannya berjudul 

Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas VII SMPN 1 Air 

Kumbang Banyuasin Melalui Metode Outdoor Study diketahui hasil yang 

diperoleh selama penelitian yang dilakukan adalah meningkatnya kemampuan 
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menulis puisi siswa kelas VII SMPN I Air Kumbang melalui penerapan 

metode outdoor study. Peningkatan kemampuan menulis puisi siswa 

dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa dari siklus I ke siklus 

II. Rata-rata nilai pada siklus I adalah 79,91 dengan ketuntasan belajar 

sebesar 64,52% dan masuk pada kategori kurang, sedangkan pada siklus II 

nilai rata-ratanya menjadi 82,87 dengan ketuntasan belajar sebesar 93,55% 

yang masuk pada kategori sangat baik. Peningkatan rata-rata nilai dan 

ketuntasan belajar siswa terjadi secara signifikan sejak siklus I ke siklus II. 

Metode outdoor study memberikan alternatif cara pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dengan cara membangun makna dengan 

melibatkan banyak indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, 

indera penciuman, dan memberikan pengalaman yang lebih berkesan karena 

mengalami sendiri materi pelajaran.  

Guru menyepakati untuk mengadakan penelitian dengan judul Upaya 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Melalui Metode Pembelajaran 

Outdoor Study di Siswa Kelas V SD Negeri 2 Kemutug Lor Baturraden. 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perbaikan pembelajaran Bahasa 

Indonesia. Penggunaan metode outdoor study dalam materi menulis puisi 

pada kelas V ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis puisi. Penggunaan metode outdoor study dalam pembelajaran juga 

digunakan untuk meningkatkan keaktifan serta menarik perhatian siswa 

sehingga lebih mudah dan antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis 

puisi. 

Upaya Meningkatkan Keterampilan..., Eva Merdekawati, FKIP UMP, 2016



 

 

 
 

5 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut:  

“Apakah metode pembelajaran outdoor study dapat meningkatkan 

keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri 2 Kemutug Lor 

Baturraden?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri 2 

Kemutug Lor Baturraden melalui penerapan metode pembelajaran outdoor 

study.  

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 

dan dijadikan dasar bagi guru maupun siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya materi menulis puisi bebas.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Penelitian tindakan kelas ini dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan siswa agar dapat meningkatkan keterampilan siswa 
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menulis puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis 

puisi bebas.  

b. Bagi Guru  

Pnelitian tindakan kelas ini dapat memberikan pengetahuan 

dan pengalaman bagi guru untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis puisi bebas.  

c. Bagi Sekolah 

Penelitian tindakan kelas ini dapat membantu untuk 

mengembangkan kreatifitas guru dalam melakukan pembelajaran 

sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembelajaran 

dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian tindakan kelas ini dapat memberikan pengalaman 

yang mendalam bagi peneliti bahwa menjadi pendidik harus dapat 

berinovasi untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat 

memberikan kenyamanan belajar dan mencerdaskan siswa sebagai 

calon generasi bangsa.  
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