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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar belakang 

 Kebijakan pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah 

pengembangan  kurikulum yang bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan yang bermutu. Pendidikan harus mampu beradaptasi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan modern serta teknologi yang maju, sehingga 

tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman. Penerapan kurikulum 

2013 memiliki komponen yang berpengaruh dalam proses pembelajaran terutama, 

saat menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran. Berdasarkan peraturan 

yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh guru 

yang ada di institusi pendidikan harus memahami dan mampu menerapkan 

pendekatan serta strategi pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 

dengan baik. Penerapan kurikulum 2013 harus diterapkan dan dikembangkan pada 

setiap sekolah sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan.  

Kemampuan guru sangat mempengaruhi penerapan kurikulum. Selain 

dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar, guru juga harus kreatif 

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan kreativitasnya. Sehingga, sasaran pembelajaran tepat dan 

kualitas hasil pendidikan meningkat. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), sasaran pembelajaran mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan untuk setiap satuan pendidikan (Hosnan, 2016:33). Dalam 
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pelaksanaan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan sebagai SKL Lebih 

mengutamakan proses pelaksanaannya, menjadikan sikap sebagai Standar 
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Kompetensi Lulusan yang utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum 

2013 mengedepankan pendekatan saitifik dalam proses pembelajaran dikarenakan 

pada kurikulum 2013, siswa dituntut untuk lebih maksimal dan berkontribusi 

secara aktif sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Pada pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa memiliki 

empat komponen yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dalam pembelajaran menulis pada materi puisi. 

Permasalahan yang peneliti temukan ketika melakukan observasi, melalui 

wawancara dan tanya jawab dengan Ibu Kartini Asih salah satu guru bahasa 

Indonesia kelas VIII SMPN 7 Muaro Jambi, adalah keterampilan peserta didik 

dalam menulis puisi masih kurang. Hal ini disebabkan beberapa kesulitan yang 

dialami peserta didik. Antara lain, kurangnya minat siswa dalam materi menulis 

khususnya materi puisi sehingga nilai yang diperoleh siswa rendah, kesulitan 

siswa dalam menginterpretasikan unsur pembangun puisi. Variasi dan strategi 

pembelajaran kurang tepat sehingga siswa cenderung bosan dan kurang 

memperhatikan materi yang disampaikan. Berdasarkan observasi saat 

melaksanakan Program Pengenalan Lapangan (PLP) di SMP Negeri 7 Muaro 

Jambi, peneliti mengamati kesenjangan dalam pembelajaran berkaitan dengan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Hal tersebut tampak dari aspek-aspek 

pendekatan saintifik yang belum terlihat secara keseluruhan diterapkan dalam 

setiap pembelajaran. Selain itu, menulis puisi sangat membutuhkan imajinasi yang 
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luas agar kreativitas dalam pembelajaran menulis puisi dapat berkembang. 

Sehingga kompetensi dasar menulis puisi tercapai dalam pembelajaran. 

Salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 di 

SMPN 7 Muaro Jambi kelas VIII ada pada standar kompetensi (SK), dengan 

kompetensi dasar (KD) 3.8: Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang 

didengar atau dibaca, dan (KD) 4.8: Menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat 

dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur 

pembangun puisi. 

Selanjutnya, alasan mengapa peneliti melakukan penelitian, karena di 

SMPN 7 Muaro Jambi, belum ada yang melakukan penelitian mengenai 

pembelajaran menulis puisi berdasarkan penerapan pendekatan saintifik.  

Jadi, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti 

mengambil penelitian dengan judul “Penerapan Pendekatan Saintifik untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Puisi Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 7 

Muaro Jambi Tahun Ajaran 2019/2020”. 

1.2   Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan hasil belajar menulis puisi siswa kelas VIII C SMP Negeri 7 Muaro 

Jambi tahun pelajaran 2019/2020?. 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar menulis puisi dengan penerapan pendekatan saintifik 

siswa kelas VIII C SMP Negeri 7 Muaro Jambi tahun pelajaran 2019/2020.  

1.4   Manfaat Penelitian 

Secara umum, berdasarkan tujuan penelitian, dapat diketahui manfaat 

penelitian yaitu.  

a) Bagi siswa 

Memberikan ketertarikan pemahaman pembelajaran bahasa Indonesia 

khususnya menulis puisi dan menciptakan susana kelas aktif, dan kreatif. Serta 

menumbuhkan inisiatif dan motivasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran menulis puisi. 

b) Sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di kelas dan sekolah pada 

umumnya. 

c) Guru bahasa Indonesia 

Menambah dan meningkatkan wawasan guru mengenai penerapan 

pendekatan saintifik yang sesuai dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

d) Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran yang 

berhubungan dengan pendekatan saintifik dan menulis puisi. 


