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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa merupakan cara manusia untuk berkomunikasi antar individu 

satu dengan individu yang lain, guna menyampaikan gagasan atau informasi. 

Indonesia memiliki 733 bahasa daerah berdasarkan dari pengamatan Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayan sejak tahun 1991 hingga tahun 2017. Banyaknya bahasa daerah di 

Indonesia, menjadikan komunikasi antar daerah menjadi beragam, selain itu 

tidak semua daerah saling memahami bahasa daerah lainnya. Indonesia perlu 

menyatukan keberagaman bahasa tersebut, perlu adanya bahasa pemersatu 

yaitu bahasa yang dapat dipahami oleh semua suku, budaya, dan ras. 

Berdasarkan UUD No. 24 Tahun 2009 pasal 1 bahwa bahasa Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia 

adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Amanat UUD harus dijalankan supaya bahasa 

Indonesia dapat digunakan diberbagai wilayah di Indonesia. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia menekankan pada empat aspek 

berbahasa. Keempat aspek tersebut yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. Keempat aspek tersebut, aspek membaca dan menulis merupakan 

kegiatan yang dapat menyampaikan pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa langsung maupun tulisan sebagai medianya. Membaca/ 
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mendeklamasi adalah suatu kegiatan menyampaikan informasi yang berupa 

tulisan kepada pendengar menggunakan ekspresi sesuai dengan isi bacaaan. 

Suparti (2014: 7) menyatakan bahwa membaca puisi dengan cara deklamasi 

dilakukan dengan gaya dan pembaca tidak membawa teks. Gaya atau ekspresi 

berdeklamasi lebih bebas dibandingkan membaca puisi. 

Menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan dalam 

bentuk tulisan. Djuanda dalam Karawasa, Barasandji, & Budi (2013: 2) 

mengemukakan bahwa menulis atau mengarang adalah suatu proses dan 

aktivitas yang melahirkan gagasan, pikiran, perasaan, dan pendapat kepada 

orang lain atau dirinya sendiri melalui media berupa tulisan. Memiliki 

kemampuan membaca dan menulis, siswa dapat mengomunikasikan ide, 

gagasan, perasaan serta dapat memperluas pengetahuannya dalam bentuk 

tulisan-tulisan. 

Menulis dan membaca merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

menjadi bagian dari standar kompetensi kemampuan bersastra kelas V 

Sekolah Dasar. Standar kompetensi tersebut mengharapkan siswa dapat 

mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam bentuk 

karya sastra. Keterampilan menulis puisi dan mendeklamasikan puisi 

berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya 

khayal atau imajinasi.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2018 dengan 

guru kelas V SD Negeri 1 Mipiran, ditemukan permasalahan mengenai 

pembelajaran Bahasa Indonesia bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 
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menulis puisi karena belum mampu dalam menentukan diksi dan 

membayangkan hal-hal yang akan ditulis. Siswa mengalami kesulitan dalam 

menuangkan ide, memilih kata yang tepat dan sesuai untuk menulis puisi. 

Kebingungan siswa merupakan suatu kendala pembelajaran menulis puisi di 

sekolah, dapat dilihat dari puisi-puisi yang mereka buat dan dikumpulkan 

ketika proses pembelajaran menulis puisi. Permasalah-permasalahan tersebut 

dibuktikan dengan hasil nilai ulangan harian pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Rata-rata Nilai Ulangan Harian 
Jumlah 

Siswa 
Rata-rata Nilai 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 
KKM 

33 51,21 85 0 70 

 Permasalahan tersebut perlu penanganan segera agar siswa dapat 

menulis puisi dengan baik. Berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan 

guru maka perlu upaya perbaikan dalam proses pembelajaran salah satunya 

adalah pemilihan teknik dalam pembelajaran, maka diputuskan untuk 

menggunakan teknik akrostik. Penggunaan teknik akrostik diharapkan siswa 

merasa lebih tertarik untuk menulis puisi dan mendeklamasikan puisi serta 

dapat memudahkan siswa untuk menentukan diksi.  

Teknik akrostik merupakan teknik penulisan puisi yang menggunakan 

huruf dalam sebuah kata untuk memulai tiap-tiap baris dalam puisi. Teknik 

akrostik mempunyai karakteristik menurut Salam dalam Suhadi (2014: 2) 

yaitu mengarahkan siswa dalam menemukan ide dari sesuatu yang dikenal 

dan berada di sekitamya, membantu siswa menemukan kata-kata pertama 
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dalam menulis puisinya, membantu siswa memperkaya perbendaharaan ko-

sakatanya, dan  membimbing siswa melakukan tahap menulis puisi. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan 

penelitian tindakan kelas (PTK) guna memperbaiki pembelajaran menulis dan 

mendeklamasikan puisi dengan menggunakan teknik akrostik. Peneliti 

menentukan judul sesuai dengan latar belakang di atas yaitu, “ Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Puisi dan Mendeklamasikan Puisi menggunakan 

Teknik Akrostik di Kelas V SD Negeri 1 Mipiran”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana meningkatkan keterampilan menulis puisi pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia menggunakan teknik akrostik di kelas V SD Negeri 1 

Mipiran? 

2. Bagaimana menigkatkan keterampilan mendeklamasikan puisi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia menggunakan teknik akrostik di kelas V SD 

Negeri 1 Mipiran? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam menulis puisi 

menggunakan teknik akrostik di kelas V SD Negeri 1 Mipiran. 
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2. Mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam mendeklamasikan 

puisi menggunakan teknik akrostik di kelas V SD Negeri 1 Mipiran. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

keterampilan menulis puisi dan mendeklamasikan puisi menggunakan 

teknik akrostik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pengetahuan mengenai keterampilan menulis dan mendeklamasikan puisi 

menggunakan teknik akrostik. Maanfaat pengetahuan yang didapat berupa 

materi pembelajaran baru dan teknik pembelajaran yang baru.  

Penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan guru untuk melakukan 

pembelajaran menulis dan mendeklamasikan puisi yang lebih 

menyenangkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi guru, siswa, dan sekolah.  

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif 

pilihan dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik akrostik 

untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi.  
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b. Bagi siswa, penelitian ini dapat memudahkan siswa dalam memecahkan 

masalah dan mengembangkan ide dengan bantuan teknik akrostik untuk 

meningkatkan keterampilan menulis puisi.  

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan siswa di sekolah yang 

bersangkutan. 
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